Pórusos szilícium alapú optikai multirétegek
PhD értekezés

Volk János
okl. mérnök-fizikus

témavezetĘ: Dr. Bársony István

MTA
MĦszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet
Budapest
2005.

Tartalomjegyzék
1.

Bevezetés........................................................................................................................... 4

2.

A pórusos szilícium.......................................................................................................... 6
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.

Optikai multirétegek ..................................................................................................... 18
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4.

A pórusos szilícium története .................................................................................... 6
A szilícium elektrokémiai marása ............................................................................. 9
PórusképzĘdés és morfológia .................................................................................. 12
Pórusos szilícium multiréteg ................................................................................... 13
Effektív közegek komplex törésmutatója ................................................................ 15

Az optikai multirétegek története ............................................................................ 18
Optikai multirétegek reflektanciája – mátrixos formalizmus .................................. 19
Bragg-tükör.............................................................................................................. 21
Fabry-Perot interferenciaszĦrĘ ................................................................................ 24
A légmagos hullámvezetĘ és az omnidirekcionális tükör ....................................... 25

Vizsgálati módszerek..................................................................................................... 28
4.1.
EgyszerĦ laboratóriumi méréstechnikák ................................................................. 28
4.1.1.
Optikai mikroszkópia ...................................................................................... 28
4.1.2.
Elektromos töltés mérése................................................................................. 28
4.1.3.
Gravimetria...................................................................................................... 29
4.2.
Optikai méréstechnikák ........................................................................................... 30
4.2.1.
MerĘleges spektroszkópiai reflektometria (MSR) .......................................... 30
4.2.2.
Spektroszkópiai ellipszometria (SE) ............................................................... 32
4.2.3.
Optikai mérések kiértékelése, optikai modellezés........................................... 35
4.3.
Pásztázó elektronmikroszkópia ............................................................................... 36

5.

Mintakészítés.................................................................................................................. 39

6.

Multirétegek optimalizálása ......................................................................................... 41
6.1.
PS multirétegek komplex optikai modellezése........................................................ 41
6.2.
Elektronmikroszkópos képanalízissel támogatott optikai modellezés .................... 45
6.3.
Reflexiós spektrum kialakulásának in situ vizsgálata ............................................. 49
6.4.
Optimalizált PSM szerkezetek ................................................................................ 55
6.4.1.
Szimplarezonátoros Fabry-Perot interferenciaszĦrĘ ...................................... 55
6.4.2.
Duplarezonátoros Fabry-Perot interferenciaszĦrĘ.......................................... 58

7.

Optikai érzékelés pórusos szilícium multirétegekkel ................................................. 61
7.1.
7.2.

8.

Tiszta folyadékok törésmutatójának vizsgálata....................................................... 62
Tesztoszteron oldat vizsgálata ................................................................................. 67

Új típusú periodikus szerkezetek pórusos szilíciumból ............................................. 69
2

8.1.
8.2.
9.
10.

PS alapú légmagos hullámvezetĘ ............................................................................ 69
Laterálisan periodikus pórusos szilícium ................................................................ 73

Kitekintés........................................................................................................................ 78
Új eredmények tézisszerĦ ismertetése ..................................................................... 81

Felhasznált rövidítések és jelölések...................................................................................... 83
Köszönetnyilvánítás............................................................................................................... 84
Saját publikációk ................................................................................................................... 86
Irodalomjegyzék .................................................................................................................... 87

3

1. Bevezetés
A szilíciumot kis túlzással nevezhetjük a mikroelektronika ideális félvezetĘ
alapanyagának, viszont közel sem ilyen ideális anyaga az optoelektronikának. Ennek
alapvetĘen két oka van. EgyfelĘl a szilícium indirekt sávszerkezetĦ félvezetĘ, így a
sugárzásos sávközi átmenet valószínĦsége a vezetési sávban lévĘ elektronok számára
gyakorlatilag nulla. Fényforrások elĘállítására vonzóbb anyagokat találunk a direktsávú
félvezetĘk között (pl. GaAs, InP stb.). MásfelĘl gyémántrácsos kristályszerkezete révén
centrumszimmetriával rendelkezik, így nem mutat lineáris elektrooptikai Pockel-effektust
sem, ami a fénymodulálásban jelent nagy hátrányt, pl. a LiNbO3-tal szemben. Az ok, amely
miatt mégis töretlen az érdeklĘdés a Si alapú optoelektronika iránt, azokban az elĘnyökben
rejlik, amelyeket egy kiforrott Si technológiával elĘállított, nagyfokú integráltsággal
rendelkezĘ eszköz (optikai és elektronikai elemek azonos hordozón) jelentene.
A Si alapú optoelektronikai téma szakirodalmában kétféle irányvonal körvonalazódik
[1]. A kutatók egy része olyan megoldásokon dolgozik, melyekkel a Si aktív elemek
alapanyagává válhat. Ez történhet pl. a sávszerkezet módosításával vagy sugárzási
centrumokat képzĘ adalékanyagok (pl. Er) implantálásával. A Pockel-effektus hiánya is
leküzdhetĘnek tĦnik, ha a fény modulálását a szabad töltéshordozó mennyiség változtatásával
hozzuk létre. Ezzel szemben a másik irányvonal olyan Si alapú passzív elemek
megvalósítását tĦzte ki célul, melyekkel a fent említett nehézségek kikerülhetĘk.
Amennyiben rendelkezésünkre áll a Si alapú hullámvezetĘ-technológia, akkor diffrakciós
rácsok, interferenciaszĦrĘk, hullámvezetĘ lencsék és egyéb passzív elemek segítségével
- legalábbis elméletben – olyan feladatok is megvalósíthatók, mint az optikai és elektromos
eszközök közötti csatolás, külsĘ fény becsatolása integrált optikai eszközbe, hullámhossz
demultiplexelés, optikai érzékelés stb.
Az 1990-es évek elején a pórusos szilícium – mint az egykristályos szilícium módosult
formája – mind aktív, mind passzív optikai eszköz alapanyagaként ígéretesnek tĦnt, hiszen
egyfelĘl a méret effektus révén elektrolumineszcens (EL) viselkedést mutat, másfelĘl a
törésmutató hangolásával hullámvezetĘ, ill. interferenciaszĦrĘ is kialakítható benne. A
szobahĘmérsékleti fotolumineszcencia (PL) felfedezését (1990) követĘ intenzív kutatások
eredményeként azonban számos hátrányra is fény derült, melyek a pórusos Si fénykibocsátó
eszköz alkalmazását háttérbe szorították. A passzív optikai elemek, azon belül is leginkább a
2D, 3D fotonikus kristályok kutatása azonban töretlen intenzitású. Az 1D szerkezetek, azaz a
multirétegek alkalmazása – amint azt a publikációk magas száma is jelzi – leginkább a
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különbözĘ kémiai, ill. biológiai érzékelĘk területén tĦnik kecsegtetĘnek, ahol a szerkezet
pórusos természetét és nagy fajlagos felületét is kihasználjuk.
A Magyar Tudományos Akadémia MĦszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete
(MTA-MFA) 2000-ben célul tĦzte ki a pórusos szilícium alapú optikai multirétegek kutatását.
Távlati cél egy olyan olcsó és kisméretĦ eszköz kifejlesztése, mely alkalmas lehet
folyadékok, ill. biológiai anyagok azonosítására. Feladatom volt a kutatás közben felmerült
fizikai problémák megoldása, ill. javaslattétel új típusú szerkezetek megvalósítására.
Munkámhoz az MFA ideális helyszínnek bizonyult, mivel az intézetben mind a preparációs,
mind pedig az analitikai módszerek házon belül elérhetĘk voltak.
A doktori munkám témája – mint azt már a címe is sugallja – klasszikus
terminológiával nem köthetĘ egyetlen tudományághoz, hanem két, látszólag távol esĘ terület,
a félvezetĘ elektrokémia és a vékonyréteg optika házasításából ered. Ehhez igazodik a
dolgozat felépítése is: külön-külön mutatja be a két téma idevágó vonatkozásait a 2. ill. 3.
fejezetben. A kísérleti munkához felhasznált méréstechnikákat a 4. fejezetben foglalom
össze, ezek közül a legnagyobb hangsúlyt az optikai méréstechnikák kapják. A saját
eredmények bemutatása az ezt követĘ négy fejezetben olvasható, mely az általam alkalmazott
mintepreparációs körülmények rövid leírásával kezdĘdik (5. fejezet). A kitĦzött távlati
alkalmazás (kémiai, ill. biológiai érzékelés) jó minĘségĦ optikai szĦrĘt igényel, ennek
megvalósítására tett törekvéseimet írom le a 6. fejezetben. Az optimalizálási eljárás során,
különbözĘ vizsgálati módszerek (ex situ / in situ spektroszkópiai reflektometria,
spektroszkópiai ellipszometria, elektronmikroszkópos képanalízis) felhasználásával, és a
mintakészítési korlátok feltérképezésével jutottam el a 6.4. fejezetben bemutatott jó minĘségĦ
szerkezetekhez. A pórusos szilícium multiréteg képzĘdés jobb megértése érdekében a
szakirodalomban elsĘként alkalmaztam in situ spektrometriai mérést, ennek részletes
bemutatása olvasható a 0 fejezetben. A következĘ fejezet (7.) a PS multirétegek egy konkrét
alkalmazását, a refraktometriát vizsgálja, becslést adva az elérhetĘ érzékenységre is. Az elért
eredmények bemutatása a 8. fejezettel zárul, mely két általam kidolgozott új típusú
szerkezettel: a tisztán Si alapú légmagos hullámvezetĘvel, ill. a laterális multiréteggel
ismerteti meg az olvasót. A bemutatott két szerkezet optikai vizsgálata és a hozzá tartozó
elĘállítási eljárás optimalizálása még kezdeti stádiumban van. A 9. fejezet javaslatot tesz
további kutatási irányokra a pórusos multirétegek témakörében, míg a 10. fejezet tézisszerĦen
összefoglalja a dolgozat legfontosabb eredményeit.
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2. A pórusos szilícium
Pórusos anyagokkal egyaránt találkozhatunk a természetes és a mesterséges anyagok
között. A pórusméret-eloszlás és a porozitás (üregek relatív térfogataránya) szabályozása az
ipar számára elsĘsorban a katalizátorok és kerámiák területén kiemelkedĘen fontos. A
legintenzívebben kutatott anyagok közé a zeolit és a szilikagél tartozik, de erĘs az érdeklĘdés
egyéb pórusos anyagok iránt is, úgymint pórusos szén, pórusos fémek, pórusos alumíniumoxid [2] és pórusos félvezetĘ anyagok. A pórusos félvezetĘ anyagokon belül is széles a
választék, a szilícium mellett alapanyagul szolgálhat a SiC, a GaP, az InP, a GaAs, a Ge és a
Si1-xGex ötvözet is. A pórusos anyagokat általában a Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott
Kémiai Egyesület (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) ajánlása
alapján, pórusméret (d) szerint szokás osztályozni. Ennek megfelelĘen különböztetünk meg
mikropórusos (d < 2 nm), mezopórusos (2 nm < d < 50 nm) és makropórusos (d > 50 nm)
anyagokat [3]. A pórusos szilícium (PS) egyik egyedi tulajdonsága a többi pórusos anyaggal
szemben, hogy a pórusméret kiemelkedĘen tág tartományon belül, 1 nm és kb. 10 Pm között
változtatható, a technológiai paraméterek megfelelĘ beállításával. Véletlen egybeesés, hogy a
különbözĘ morfológiára és a különbözĘ elĘállítási körülményekre jellemzĘ PS pórusmérettartományok jól illeszkednek az IUPAC osztályozási rendszerébe.

2.1.

A pórusos szilícium története
Az elsĘ beszámoló pórusos szilíciumról A. Uhlirtól származik 1956-ból, aki a szilícium

anodizálása során, a hordozó felületén matt fekete, barna, ill. vörös színĦ rétegeket fedezett
fel, melyeket szilícium-szuboxidnak feltételezett. Továbbá azt is észrevette, hogy míg nagy
anodizációs áram alkalmazásával polírozó marás idézhetĘ elĘ a szilícium szeleten, és a
kioldódási vegyérték 4, addig kis áramsĦrĦség mellett a már említett színes réteg keletkezik,
közel 2-es kioldódási vegyértékszám mellett [4]. Nem sokkal késĘbb Schmidt és Turner már
részletesebben beszámoltak az elektrokémiai úton létrejött rétegekrĘl [5,6]. Ezzel
párhuzamosan azt is észrevették, hogy hasonló réteg kialakulását nemcsak elektrokémiai
úton, hanem HF/HNO3 oldatban történĘ kémiai marással is elĘidézhetünk [7,8], a folyamatot
rozsdamarásnak hívjuk (stain etching). Turner észrevette, hogy míg a kritikus áramsĦrĦség
- mely fölött az elektropolírozás megindul - az elektrolit HF koncentrációjának növelésével és
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a hĘmérséklet emelésével nĘ, addig a viszkozitás növelésével csökken. MegfigyeléseibĘl arra
következtetett, hogy a kritikus áramsĦrĦséget az elektrolit diffúziós sebessége határozza meg.
1960-ban Gee anodikus elektrolumineszcenciát idézett elĘ a Si elektrokémiai marásával [9].
Ezeknek a korai kísérleteknek egy kiváló áttekintése olvasható TurnertĘl [10]. Bár az
elektrokémiai marás útján létrejött rétegeket akkor már régóta ismerték, az anyag pórusos
természetérĘl csak 1971-ben számolt be elĘször Watanabe és Sakai [11]. Makropórusos
szilícium létrejöttérĘl legkorábban Theunissen és munkatársai publikáltak [12]. Munkájukban
a pórusképzĘdés orientációfüggését is vizsgálták. Nem sokkal késĘbb Theunissen egy
pórusképzĘdési modellt is javasolt, melyben a folyamatot a kiürítési rétegtartomány letörése
irányítja [13]. 1988-ban Lehmann bebizonyította, hogy rendezett makropórusok hozhatók
létre tetszĘleges mintázatban, egy elĘzĘleg mikrogépészetileg megformált, n-típusú Si
szeleten [14].
Pickering és társai 1984-ben alacsony hĘmérsékleti (4,2 K), látható fotolumineszcenciát
(PL) mutattak ki pórusos szilícium rétegen, és a jelenséget – tévesen - az amorf fázis
jelenlétével magyarázták [15]. A nagy áttörést Canham 1990-es felfedezése okozta, aki
magas kvantumhatásfokú (K|10%) fotolumineszcenciát idézett elĘ szobahĘmérsékleten, és a
jelenség okozójának a kvantumfogságot (quantum confinement) jelölte meg [16]. TĘle
függetlenül Lehmann is hasonló következtetésre jutott, mikor a mikropórusos Si eltolódott
abszorpciós élét próbálta magyarázni [17]. Az említett különleges optikai tulajdonságok
kimutatása a kutatások egész sorát váltotta ki szerte a világban. Nem sokkal késĘbb az
elektrolumineszcenciát is demonstrálták [18]. A lumineszcens tulajdonságok magyarázata
éveken keresztül vitatott kérdés volt, mára a méreteffektus modell az elfogadott. Részletek a
[19] áttekintĘ munkában olvashatók.
Pórusos szilícium multiréteget (PSM) optikai célból legkorábban G. Vincent állított elĘ,
bár elsĘ beszámolójában [20] még a szuperrács megnevezést használta. Azóta a megvalósított
optikai szerkezetek között szerepel nagy reflexiójú, ún. Bragg-reflektor és egy, illetve több
mikroüreg-rezonátort tartalmazó Fabry-Perot intefrenciaszĦrĘ [21, 22]. Az optikai szĦrĘ
formájában elĘállított PS rétegszerkezeteknek gyakori céljuk az emissziós tulajdonságok
javítása.

Pavesi

félértékszélességĦ,

és

csoportja

több

mint

a

monoréteghez

10-szeres

képest

csúcsintenzitású

drasztikusan

lecsökkentett

fotolumineszcenciát

mért

üregrezonátoros PSM szerkezetben [23], aminek az egyik lehetséges alkalmazása a
leszĦkített spektrumban sugárzó PS LED [24]. A pórusos szilícium multirétegek területén
1997-ig elért eredményeket Pavesi foglalta össze [25]. A lumineszcens (aktív) PSM-ek
kutatása mellett egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a passzív optikai alkalmazások is, ahol a
multiréteg maga nem bocsát ki fényt, hanem csak mint fényszĦrĘ vagy érzékelĘ jelátalakító
7

(transducer) szerepel. Izgalmas integrált PSM eszköz pl. a színérzékeny fotodióda [26] vagy a
mechanikusan hangolható Bragg-szĦrĘ, mellyel infravörös abszorpciós gázérzékelést
valósítottak meg [27] (1. ábra). Ma a legjobb minĘségĦ – akár szubnanométeres
rezonanciacsúccsal rendelkezĘ – optikai multirétegeket alacsony hĘmérsékleten állítják elĘ
[28]. A legutóbbi pórusos félvezetĘ konferencia [29] tanulsága szerint némileg csökkent az
érdeklĘdés a tisztán optoelektronikai célra készített multirétegek iránt, és helyette
mindinkább a kémiai, ill. biológiai érzékelési elvek kerülnek elĘtérbe [30, 31].
1. ábra
Mikrogépészeti úton elĘállított,
mechanikusan hangolható PSM
szĦrĘ (forrás: [32])

Intézetünkben a pórusos szilícium kutatása 1991 óta folyik, az elĘállítási technológia
megvalósítása elsĘsorban Vázsonyi Éva érdeme. A kutatási irányvonalak igen szerteágazóak,
és általában egy-egy OTKA pályázathoz kapcsolódtak.
Vázsonyi Éva és szerzĘtársai kimutatták, hogy a PS réteg anodikus oxidálásával a
fotolumineszcenciát a sokszorosára lehet növelni, viszont hĘkezelés hatására a fénykibocsátás
drasztikusan leromlik. Utóbbi jelenség okozójaként – FT-IR mérésekre támaszkodva – a
hidrogén deszorpcióját jelölték meg [33].
A pórusos szilícium ellipszometriai vizsgálata is közel 15 éves múltra tekint vissza az
MFA-ban. A vizsgálatokban résztvevĘ kollégáim: Fried Miklós, Lohner Tivadar, Petrik Péter
és Polgár Olivér sikeresen alkalmaztak háromkomponensĦ, többrétegĦ optikai modellt
különbözĘ körülmények között elĘállított PS rétegek vastagságának, porozitásának ill. a
porozitás mélységbeli változásának meghatározására [34]. Fried Miklós és társai a hĘkezelés
hatását in situ spektroszkópiai ellipszometriával vizsgálták [35].
Kádár György és szerzĘtársai kisszögĦ neutronszórásos analitikai technikával
vizsgáltak oszlopos szerkezetĦ, p+-os kristályban létrehozott mezopórusos PS-t, és azt
találták, hogy a pórusméret megegyezik a más technikákkal (pl. BET) kapott eredményekkel
[36].
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DücsĘ Csaba és társai a pórusos szilíciumot, mint eltávolítandó segédréteget (sacrificial
layer) használták fel felfüggesztett egykristályos membrán elĘállítására [37], majd a
mikrogépészeti technika alkalmazásaként nedvesség- ill. gázérzékelĘ eszközt állítottak elĘ
[38,39].
A PS rétegek elektromos vizsgálata Horváth Zsolt és Ádám Mária vezetésével
kezdĘdött, melynek során kimutatták, hogy a CV mérés egy egyszerĦ módszer lehet a réteg
jellemzĘinek

(porozitás

és

vastagság)

meghatározására,

ill.

az

inhomogenitások

feltérképezésére [40]. Mohácsi Tibor, Molnár Kund és Bársony István ITO/PS/Si szerkezetĦ
fénykibocsátó LED-ek vezetési tulajdonságit vizsgálva megállapították, hogy a pórusos
rétegben az elektromos vezetés a Fowler-Nordheim mechanizmus szerint valósul meg,
amibĘl arra következtettek, hogy a PS réteg fotolumineszcenciájáért az elektromosan
szigetelt kvantum pöttyök felelĘsek, szemben a kvantumszál elmélettel [S10, 41]. A PS alapú
LED-ek kutatását Molnár Kund doktori értekezése foglalja össze [42]
A PS multirétegek területén hazánkban elsĘként én végeztem kísérleteket, munkámat
Bársony István témavezetĘ irányította. Kezdeti eredményeim – melyek során a már meglévĘ
technológiai és mérési módszereket is kihasználtam - a diplomamunkámban olvashatók [S9].

2.2.

A szilícium elektrokémiai marása
Pórusos szilícium réteget alapvetĘen kétféle módszerrel készíthetünk: tisztán kémiai

(rozsdamarás) vagy elektrokémiai (anodizálás) úton. ElĘbbi esetében a kristályos Si marását
HF-HNO3-H2O összetételĦ, nedves oxidáló közegben hozzuk létre. A módszer hátránya az
elektrokémiai marással szemben, hogy az üregek relatív térfogata, azaz a porozitás (P) a
felülettĘl a PS-Si határátmenet felé haladva csökken (porozitás gradiens) [43]. További
hiányosság, hogy a porozitás a marás folyamán nem befolyásolható, így nem hozhatjuk létre
a doktori munka tárgyát képezĘ tervezett porozitás-profilokat. A dolgozatomban szereplĘ
mintákat a fent említett okok miatt kizárólag elektrokémiai marással készítettem, így a
következĘkben errĘl a módszerrĘl lesz részletesen szó.
A szilícium elektrokémai marására szolgáló elektrokémiai vagy más néven anodizációs
cella a 2. ábrán látható. A cella anyaga politetrafluor-etilén (teflon®, PTFE), a két elektród a
Si egykristály (munkaelektród), ill. a HF tartalmú elektrolitba merülĘ platina drót vagy háló.
Ha a Si szeletet a platina elektródhoz képest pozitívan feszítjük elĘ, akkor anódos, ellenkezĘ
esetben katódos polarizációról beszélünk. Attól függĘen, hogy a marás során az áramot vagy
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a tömbi Si és az elektrolit között esĘ áram nélküli feszültséget vezéreljük,
megkülönböztetünk galvanosztatikus, ill. potenciosztatikus üzemmódokat.

Pt elektróda

HF-HF
oselektrolit

2. ábra
Fém hátlapkontaktusú
elektrokémiai cella

PTFE cella

programozható
áramgenerátor
fém hátlapkontaktus

Fém

Si szelet

Bár jelen munkám során kizárólag galvanosztatikus elrendezést használtam (az áramot
az MFA-ban készített CGN04 típusú generátorral vezéreltem), az elektrokémiai folyamatok
jobb megértéséhez célszerĦ a potenciosztatikusan felvett áramsĦrĦség-feszültség (j-V)
karakterisztikát vizsgálni.

3. ábra
Potenciosztatikus
üzemmódban felvett j-V
karakterisztika (forrás:
[44])

A pórusos szilícium elĘállítása szempontjából érdekes feszültségtartományt a 3. ábra
mutatja, melyet három részre szokás osztani. Az A jelĦ tartomány a nyitófeszültség értéktĘl
indul (az ábrán 0 V), és addig tart, amíg az áramsĦrĦség közel exponenciálisan nĘ. Ezt követi
egy átmeneti B tartomány, mely kezdetben lineáris, majd elér egy maximumot, melyet a
szakirodalom kritikus feszültségnek (UPS) és a hozzá tartozó jPS-t kritikus áramsĦrĦségnek
nevez (az indexben szereplĘ PS a pórusképzĘdési tartomány felsĘ határára utal). Mind A,
10

mind B tartományban pórusos réteg képzĘdése figyelhetĘ meg a hordozón. Tovább növelve a
feszültséget a rétegképzĘdés megszĦnik, és helyette a hordozó vékonyodása figyelhetĘ meg
(elektropolírozási tartomány, C). A kémiai folyamatok leírása tekintetében a mai napig nincs
teljes egyetértés a szakirodalomban. A leginkább elfogadott nézet szerint az A tartományban
a Si atomok divalens (4. ábra), a C-ben pedig ún. tetravalens oldódással jutnak az
elektrolitba. B átmeneti tartományban párhuzamosan mindkét folyamat jelen van.

4. ábra Szilícium divalens oldódása HF tartalmú elektrolitban

A Lehmann által feltételezett kémiai modell szerint [45] divalens oldódáskor a
szilícium felülete mindaddig hidrogénnel borított marad, míg egy hátlap felĘl érkezĘ pozitív
töltés (lyuk) lehetĘvé nem teszi az elektrolitban lévĘ HF, (HF)2 és HF2– aktív molekulák, ill.
ionok* nukleofil reakcióját (4. ábra/ 1. lépés). A reakció hatására az egyik H helyett F kötĘdik
a felületi Si atomhoz, ami egy újabb nukleofil reakcióhoz ill. egy második Si-F kötés
kialakulásához vezet. A reakciót egy elektronleadás és egy H2 molekula felszabadulása kíséri
(4. ábra/ 2. és 3. lépés). A felületen lévĘ F atomok - nagy elektronegativitásuk révén –
polarizálják a Si hátsó kötéseit, és ezáltal lehetĘvé teszik a Si atomok késĘbbi reakcióját a HF
molekulákkal, ill. a SiF4 leválását a felületrĘl (4. ábra / 4. és 5. lépés). Ezzel együtt ismét
kialakul a kezdeti hidrogén borítottság is. A SiF4 hidrolizál az elektrolitban, a keletkezĘ
H2SiF6 egy része oldódik, másik része gázként távozik a cellából. Összefoglalva a dolgozat
szempontjából fontos megállapításokat, szilícium divalens oldódásakor i) az egy Si atom
kioldásához szükséges eredĘ töltésváltozás elemi töltésben kifejezve, azaz az oldódási
vegyérték (dissolution valence): nv = +2 (innen a divalens elnevezés), ii) a folyamat
sebességét az 1. lépés, tehát a Si-ban létrehozott lyukáram korlátozza. A C tartományt

*

F– ionok, feltételezhetĘen, nem vesznek részt a reakcióban, mivel a HF molekulák vizes oldatban gyengén

disszociálódnak (0.25 mmol/l-es oldatban az összetevĘk aránya: (HF,+(HF)2):HF2–: F– =90:4:2). Etanol
hozzáadásával a fluorid ionok koncentrációja tovább csökken
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jellemzĘ tetravalens oldódás részletes bemutatását mellĘzve megállapítható, hogy
elektropolírozásnál i) az oldódási vegyérték nv=4, és ii) a reakció sebességét elsĘsorban az
elktrolitban lévĘ reagensek koncentrációja és diffúziós sebessége határozza meg. A B
átmeneti tartományban nv értéke a feszültség növelésével 2 és 4 között folyamatosan változik.
További részletek [45]-ben olvashatók. A különbözĘ tartományokra tett megállapítások
fontos következményei vannak:
x

Mivel a divalens oldódáshoz megfelelĘ mennyiségĦ lyukra van szükség,
pórusképzĘdés csak a következĘ esetekben várható: i) p-típusú szeletben, ahol a
lyukak a többségi töltéshordozók, már kis nyitóirányú elĘfeszítésnél, akár sötétben is,
ii) n-típusú szeletben, lyukak generálása mellett (megvilágítással vagy záróirányú
letöréssel)

x

A kritikus áramsĦrĦséget leginkább a következĘ tényezĘk befolyásolják: i) az
elektrolit HF koncentrációja, ii) a marási hĘmérséklet.

2.3.

PórusképzĘdés és morfológia
Az eddigiekben a folyamatokat csak a teljesen homogén felületen lejátszódó

elektrokémiai reakciók oldaláról vizsgáltuk, ezzel viszont nem magyaráztuk meg a
pórusképzĘdést. A pórusok kialakulásának elsĘ feltétele a magképzĘdés, melyre vonatkozóan
a szakirodalomban különbözĘ modellekkel találkozhatunk: elektromos letörés, mechanikus
feszültségek stb. [45]. A második feltétel, hogy a létrejött magok mély pórusokká fejlĘdjenek,
azaz az elektrokémai marás a pórusvégeket részesítse elĘnyben az oldalfalakkal szemben
(pórusfal passziváció). A Lehmann által javasolt modell szerint [45] ez a preferencia nem az
elektrolit, hanem a félvezetĘ oldalán jelentkezik, kvantumfogság vagy tértöltés (space charge
region, SCR) vezérelt mechanizmus útján. ElĘbbi esetében a d < 2 nm alá vékonyodott
pórusfalban a tiltott sáv a méreteffektus révén kiszélesedik, ami meggátolja a lyukak
áramlását az elektrolit felé. A pórusvégeknél hasonló effektus nem lép fel, így nincs akadálya
az elektrokémiai reakciónak. Bár tértöltés vezérelt esetben nem csak a pórusfal, hanem a
pórusvég is passziválódik, a preferencia itt is fennáll, mivel a letörés mindig a pórusvégeknél
jelentkezik elĘször. A letörés mechanizmusa többféle lehet: alagutazás, lavina letörés,
termikus emisszió vagy a kisebbségi töltéshordozók összegyĦjtése. Azt, hogy adott
körülmények között a méreteffektus vagy a tértöltési tartomány hatása dominál-e, illetve
hogy az utóbbi esetén mi az elektromos letörés mechanizmusa, a Si egykristály
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adalékoltságán múlik, és egyértelmĦen meghatározza a kialakuló réteg morfológiáját. A
tapasztalat szerint tisztán mikropórusos szerkezet közepesen adalékolt p-típusú szeleten,
mezopórusos szilícium erĘsen adalékolt p+- vagy n+-típusú kristályokon, makropórusos
szilícium pedig gyengén adalékolt p--típusú, ill. gyengén (n-) vagy közepesen adalékolt
n-típusú szeleten jön létre. Az utóbbi kettĘre láthatunk egy-egy jellegzetes példát az 5. ábrán.

5. ábra Mezopórusos (a) és makropórusos (b) Si összehasonlítása

A rétegek jellemzésére szolgáló mennyiségek, úgymint porozitás, rétegvastagság,
fajlagos

felület,

a

technológiai

paraméterek

(HF

koncentráció,

hĘmérséklet,

adalékkoncentráció, kristályorientáció, áramsĦrĦség, marási idĘ) beállításával hangolhatók. A
felsorolt mennyiségek közül a dolgozat szempontjából kiemelt fontosságú a porozitás, mely
az üregek térfogatarányát adja meg a pórusos rétegben:
P

Vüreg

Vüreg

V PSréteg

APS  d

,

(1.)

ahol APS a pórusos réteg területe és d a rétegvastagság. Homogén réteget feltételezve a
porozitás kísérletileg könnyen meghatározható a 4.1.3. fejezetben ismertetett gravimetriai
módszerrel (34.) egyenlet alapján.

2.4.

Pórusos szilícium multiréteg
Pórusos szilícium multiréteget (PSM) kétféle módszerrel állíthatunk elĘ: i) homogén

adalékoltságú szelet elektrokémiai marása közben valamelyik paramétert (általában
áramsĦrĦség) programozottan változtatjuk, vagy ii) különbözĘ vezetĘképességĦ rétegekbĘl
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álló epitaxiális kristályból kiindulva, rögzített elektrokémiai körülmények mellett állítjuk elĘ
a pórusos réteget [46]. Bár az utóbbi technika kétségkívül simább határátmeneteket

2

j [mA/cm ]

eredményez, az epitaxiális kristályok magas ára miatt mégis az elĘbbi technika terjedt el.
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6. ábra
A váltakozó áramú anodizációs
áramprofil (a) porozitás (b), ill.
törésmutató (c) modulációt
eredményez a mintában, amint az a
SEM képen is látható (d)

távolság a felülettõl [nm]

Az áramsĦrĦség–változtatásos anodizációs módszer lényege, hogy az egymás után
alkalmazott kis és nagy áramsĦrĦségek (jH és jL) hatására kisebb, ill. nagyobb porozitású (PH
és PL) és ezzel együtt magas és alacsony törésmutatójú (nH és nL) rétegek képzĘdnek egymás
alá (6. ábra). Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az indexekben szereplĘ H, mint
magas (high) és L, mint alacsony (low) jelölések mindig az adott réteg törésmutatójára és
nem a porozitásra vagy az áramsĦrĦségre utalnak. EbbĘl adódóan PH – kissé megtévesztĘ
módon – a kisebb porozitású réteget, jH az ahhoz szükséges kisebb áramsĦrĦséget jelöli, ill.
fordítva PL-re és jL-re. A pórusfalak passziválódásának köszönhetĘen a Si oldódása ideális
esetben csak a pórusvégeken megy végbe, így a marási frontnál keletkezĘ réteg porozitása
csak az aktuális áramsĦrĦségtĘl függ. A már korábban kialakult PS réteg tulajdonságai
változatlanok maradnak. (A gyakorlatban ez a feltételezés nem mindig teljesül, erre látunk
majd példát a 0. fejezetben.) A 6. ábra egy ideális esetet szemléltet tipikus értékekkel. A
valóságban a H és L rétegek nem ugrásszerĦen váltják egymást, mindig jelen van egy
legalább 10 nm vastagságú diffúz átmenet (6/d ábra). Az áramsĦrĦség változtatásos
anodizációs módszer nagy elĘny, hogy elméletileg a legkülönfélébb multirétegszerkezetek
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(periodikus: pl. Bragg-tükör, hibahelyes periodikus: pl. Fabry-Perot stb.) megvalósítható az
áramsĦrĦség és marási idĘk megfelelĘ beállításával. SĘt, lehetĘségünk van a porozitás
folytonos változtatásával folyamatos törésmutató profillal rendelkezĘ optikai rétegszerkezet
(Rugate-szĦrĘ) elĘállítására is.
Nagy áramsĦrĦségek, híg HF oldatok és vastag PS réteg esetén elĘfordulhat, hogy a
pórusvégeknél jelentkezĘ HF koncentráció kisebb az elektrolit belsejében mérhetĘ értéknél,
ami porozitás-gradienst okozhat. A jelenség oka a molekulák véges diffúziós sebessége, mely
ilyen esetben az elektrokémiai folyamat sebességét is meghatározza. A nem kívánt hatás
elkerülésére általánosan alkalmazott eljárás, hogy az elektrokémiai marást bizonyos trel
idĘtartamokra megszakítjuk (etch stop) (6/a. ábra). A Billat és társai által javasolt durva
tapasztalati szabály szerint az optimális relaxációs idĘ a marás megállítását megelĘzĘ marási
idĘ tízszerese [47].

2.5.

Effektív közegek komplex törésmutatója
Az optikai multirétegek tervezéséhez, és az optikai mérések kiértékeléséhez

elengedhetetlen fontosságú a pórusos rétegek komplex törésmutatójának ( n

n  ik )

meghatározása. Ebben nyújt segítséget az effektív közeg közelítés (effective medium
approximation, EMA), melynek tárgya a makroszkópikusan homogén, de mikroszkopikusan
heterogén anyagok komplex dielektromos függvényének meghatározása. A komplex
törésmutató egyértelmĦ kapcsolatban áll a komplex dielektromos függvénnyel:
n~ 2 (Z ) H~ (Z )

(2.)

A szakirodalomban igen sokféle EMA módszer ismeretes, melyek mindegyike csak
korlátozottan, bizonyos feltételek teljesülése esetén vezet elfogadható eredményre. A
mezopórusos szilícium osztályozása céljából a következĘ megállapításokat tehetjük:
i)

a pórusméret jellegzetes értéke (5 nm) kb. két nagyságrenddel kisebb, mint a vizsgált
hullámhossz (O = 400-1000 nm)

ii)

n eff értékkel
a törésmutató tenzor izotróp, tehát az adott réteg egyetlen komplex ~
jellemezhetĘ

iii)

mivel a jellegzetes porozitás értékek 30-80 % között terjednek, sem az üregek, sem a
Si-váz nem tekinthetĘ a másik hátterének
A felsorolt feltételek teljesülése esetén gyakori választás az ún. Bruggeman-féle

effektív közeg közelítés (Bruggeman effective medium approximation, B-EMA) [48].
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n eff törésmutató érték a hamis gyökök kizárásával a
Eszerint a P porozitású réteghez tartozó ~
következĘ kéttagú explicit formában fejezhetĘ ki :

0

P

n~kk2  n~eff2
 1 P
n~ 2  2n~ 2
kk

eff

n~Si2  n~eff2
,
n~ 2  2n~ 2
Si

(3.)

eff

ahol ~
n kk a pórusokat kitöltĘ közeg (folyadék vagy levegĘ), ~
n Si pedig a kristályos Si
hullámhosszfüggĘ törésmutatója. Ez utóbbi meghatározásához a [49] adatbázist használtam
fel. A 7. ábra különbözĘ porozitású (P = 0, 25, 50, 75 %) száraz ( ~
n kk

1 ) rétegek (3.) alapján

számolt komplex törésmutatóit mutatja a hullámhossz függvényében.
8

EMA (Si - levegĘ)

n

6
4
2

Porozitás
0%
25 %
50 %
75 %

1

k

0.1
0.01
1E-3
200

300

400

500

600

700

800

900

7. ábra
KülönbözĘ porozitású
(P=0, 25, 50, 75%) PS
rétegek Bruggemanegyenlettel számolt
komplex törésmutatójának
valós (n) és képzetes (k)
része a hullámhossz
függvényében

1000

Hullámhossz [nm]

A görbékbĘl látható, hogy a PS - csakúgy, mint az egykristályos Si - erĘs pozitív
diszperziót mutat a O = 400-1000 nm tartományban, amit az optikai modellezésben feltétlenül
figyelembe kell venni. (Mivel a törésmutató érték csak egyetlen hullámhosszra érvényes,
általánosan bevett szokás az adott réteget ~
n eff helyett a porozitás értékkel jellemezni.) Az is
látható a számításokból, hogy a várakozásoknak megfelelĘen a porozitás növelésével n és k
egyaránt csökken. A pórusos szilícium alapú optikai szĦrĘk alkalmazhatóságának leginkább
az abszorpció szab határt. Amennyiben egy d vastagságú PS monoréteget feltételezünk, a
réteg relatív elnyelése a Lambert-Beer törvény szerint számolható:

Arel

1  e 2Dd ,

ahol az abszorpciós tényezĘ k értékébĘl határozható meg:
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(4.)

D

4Sk

O

.

(5.)

Ennek alapján jó minĘségĦ optikai elem igazán csak a O > 1100 nm tartományban
mĦködhet, ahol már a viszonylag alacsony porozitású (P = 40 %) PS réteg elnyelése is 0,2 %
alatt

van,

tipikus

szĦrĘvastagságok

(3 Pm)

esetén*.

A

PSM-ek

refraktometriai

alkalmazásában, ahol nem a reflexiós vagy transzmissziós görbe abszolút értéke a mérvadó,
hanem annak eltolódását vizsgáljuk (ld. 7. fejezet), közel sem ilyen szigorúak az elvárások.
CélszerĦ választásnak tĦnt számomra a 600 nm < O < 900 nm hullámhossztartomány, ahol
már elfogadható minĘségĦ szĦrĘk állíthatók elĘ, de még a spektrum is jól mérhetĘ a
rendelkezésemre álló Si alapú CCD detektorral.
A dolgozatban egy ízben olyan problémával is találkozunk, ahol a kétkomponensĦ
B-EMA nem ad kielégítĘ leírást, ezért a Bruggeman egyenlet háromkomponensĦ
általánosítására van szükség (7.1. fejezet), egy felületi réteg közbeiktatásával:
n~Si2  n~eff2
n~kk2  n~eff2
n~ fr2  n~eff2
 v kk 2
 v fr 2
0 v Si 2
n~Si  2n~eff2
n~kk  2n~eff2
n~ fr  2n~eff2

(6.)

ahol a vSi, vkk, vfr értékek a Si pórusfal, a kitöltĘ közeg, ill. a pórusfalon lévĘ felületi réteg
térfogatarányát jelöli (vSi+vkk+vfr=1).
A bemutatott Bruggeman-egyenletek részletes levezetése, és más alternatív EMA
módszerek ismertetése megtalálható Petrik Péter doktori értekezésében [50].

*

Illik megjegyezni, hogy a fent bemutatott, monorétegekre levezetett számítás a dolgozat szempontjából fontos

periodikus rétegszerkezetekben csak durva közelítésként használható, mivel az elektromágneses hullám
behatolási mélysége az optikai tiltott sáv közepén akár egy nagyságrenddel is kisebb lehet ennél.
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3. Optikai multirétegek

3.1.

Az optikai multirétegek története
Vékonyréteg optikával legkorábban Robert Boyle és Robert Hook foglalkozott

egymástól függetlenül. Az általuk vizsgált jelenséget ma Newton-gyĦrĦknek nevezzük. A
jelenséget Sir Isaac Newton a fény hullámtermészetével magyarázta. Newton feltevését csak
jóval késĘbb, 1801-tĘl kezdték elfogadni, mikor Thomas Young megalkotta a fény
interferenciájának elméletét, mely kielégítĘen magyarázta a Newton-gyĦrĦk létét is. Augustin
Jean Fresnel 1816-ban észrevette, hogy két, egymásra merĘleges síkban polarizált fénysugár
nem interferál egymással, ami a fényhullám transzverzális természetét igazolja. Szintén az Ę
nevéhez fĦzhetĘ a különbözĘ törésmutatójú közegek határán áthaladó fényhullám
viselkedését leíró Fresnel-törvény, mely a vékonyréteg-optika legalapvetĘbb egyenletei közé
tartozik. A feljegyzések tanúsága szerint valószínĦleg Joseph Fraunhofer volt az elsĘ, aki
1817-ben antireflexiós réteget hozott létre. Az egész optikának a legnagyobb lökést mégis
James Clerk Maxwell 1873-ben megjelent „A Treatise on Electricity and Magnetism” c.
elméleti munkája adta, mely összefoglalja az elektromágneses mezĘre vonatkozó
alaptörvényeket.
Bár a vékonyréteg-porlasztás már a XIX. század közepétĘl, a vákuumpárologtatás a
XX. század elejétĘl ismert volt, a megbízható vákuumpumpák csak jóval késĘbb kezdtek
elterjedni. Ez a technológiai fejlĘdés tette lehetĘvé a vékonyréteg-optika robbanásszerĦ
fejlĘdését is az 1930-as évek elejétĘl. 1939-ben Geffleck állította elĘ az elsĘ fémdielektrikum interferenciaszĦrĘt, és az Ę nevéhez fĦzĘdik a híres negyed-fél-negyed hullámú
antireflexiós bevonat felfedezése is. A multirétegekre érvényes hullámegyenletek elsĘ
analitikus megoldása Rouard nevéhez köthetĘ, aki erre a célra mátrixos formalizmust vezetett
be 1937-ben.
Az utóbbi évtizedekben az optikai vékonyrétegeket a világ minden táján - akár 100-nál
több rétegben is - rutinszerĦen állítják elĘ. A fejlĘdést elsĘsorban a személyi számítógépek
rohamos elterjedése tette lehetĘvé, mivel a sokrétegĦ, általában egyedi célhoz szabott
szerkezet meghatározása igen nagy számolási kapacitást igényel.
A Központi Fizikai Kutató Intézetben (KFKI) és utódintézeteiben az 1960-as évek
második felétĘl folyik optikai vékonyréteg kutatás Bakos József, Szigeti János és Ferencz
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Kárpát vezetésével. Világszerte elismert újításnak számít a Mezei Ferenc csoportja által
elsĘként elĘállított neutrontükör, melynek megvalósításánál a vékonyréteg optikában
kidolgozott elméleti és gyakorlati technikákat alkalmazták. Manapság a megnövekedett
számolási kapacitásnak köszönhetĘen lehetĘség nyílt szigorú kívánalmaknak eleget tevĘ
rétegszerkezetek tervezésére. Erre láthatunk példát SzipĘcs Róbert és társai által bemutatott
[51] munkában, melyben elsĘként számolnak be rövid lézerimpulzusok létrehozására
szolgáló, széles sávban állandó negatív diszperziójú, aperiodikus multirétegrĘl.

3.2.

Optikai multirétegek reflektanciája – mátrixos formalizmus
Jelen fejezet célja, hogy bemutassam azt az általam is használt mátrixos formalizmust,

mellyel a multirétegek optikai viselkedése analitikusan számolható. Ehhez induljunk ki
síkban polarizált, optikailag izotróp közegben terjedĘ síkhullámból, melynek térjellemzĘit a
következĘ kifejezésekkel írhatjuk le:
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(8.)

ami egy D SkO abszorpciós együttható szerint exponenciálisan gyengülĘ síkhullámot jelöl.
ElsĘ esetben tételezzünk fel egy félvégtelen közeget, melyre egy, a beesési síkkal
párhuzamos (p) vagy arra merĘleges (s) síkban polarizált monokromatikus síkhullám, -0
szögben érkezik. Ilyen esetben az amplitúdó reflexió, mely definíció szerint a reflektált (E0r)
és a beesĘ (E0i) amplitúdó hányadosaként számolható, a
~
rp / s

Er0
Ei0

K~0  K~m
K~0  K~m

(9.)

Fresnel-képlettel fejezhetĘ ki, ahol K0 és Km a beesĘ, ill. a reflektáló közeg ún. optikai
admittanciája, mely p és s polarizáció mellett különbözĘ értéket vesz fel:

K~ p

n~x
, K~s
cos - x

n~x cos - x ,

(10.)

ahol n~x és -x vagy a beesési ( n~0 és - 0 ) vagy a reflektáló közegre jellemzĘ törésmutató, ill.
haladási szög érték, melyek között a Snellius-Descartes törvény tart kapcsolatot:
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n~0 cos - 0

n~m cos - m .

(11.)

Innen a mérhetĘ reflektancia ~
rp / s abszolútérték négyzeteként számolható:

Rp/ s

~
r ~
r

*
p/s p/s

*
§ K~0  K~m ·§ K~0  K~m ·
¸ .
¨¨
¸¨
~  K~ ¸¨ K~  K~ ¸
K
m ¹© 0
m ¹
© 0

(12.)

Amennyiben a reflexiós viselkedést nem egy félvégtelen közegen, hanem egy vastag
hordozóra leválasztott, N rétegĦ rétegszerkezeten kívánjuk vizsgálni, akkor a reflektált (E0r)
és a beesĘ (E0i) síkhullám amplitúdója a következĘ N+2 tényezĘs mátrixszorzással kapható
meg [52]:
§ E0 r ·
¨
¸
© E0i ¹

ª N
º
M 0 « M l » VS ,
¬l 1
¼

(13.)

ahol a beesĘ közeghez és minden egyes réteghez egy 2u2-es ún. karakterisztikus mátrixot
(M0 és Ml), a hordozóhoz pedig egy kételemĦ vektort (Vm) rendelünk az alábbi módon:

M0

§K0
¨
©K 0

1·
¸,
1¹

Ml

§
¨ cos G l
¨
¨ iK sin G
l
© l

i sin G l ·
Kl ¸¸ ,
cos G l ¸¹

Vm

§1·
¨  ¸.
©K m ¹

(14.)

A mátrixtagokban szereplĘ Gl az l. réteg két oldalfala közötti fázisváltozást jelenti:

Gl

2S nl dl cos -

O

,

(15.)

ahol Kl-ek, az egyes rétegek p és s polarizációhoz tartozó optikai admittanciája (10.). Innen az
amplitúdó reflexió ill. a reflektancia a már ismertetett módon határozható meg.
rp / s

§ E0 r ·
¨
¸ , Rp / s
© E0i ¹ p / s

rp / s rp / s .

(16.)

A reflektancia (vagy más néven reflexiós) spektrum meghatározásához a fent bemutatott
mátrixszámolást számítógép segítségével egy adott tartományon belül sok hullámhosszon el
kell végezni.
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Az optikai multirétegek gyakorlatában nagy jelentĘséggel bírnak az ún. negyedhullámú
(O/4-es) rétegszerkezetek (quarter wave stack), melyekben adott O0 referencia-hullámhosszon
minden rétegre teljesül a
d n

O0
4

(17.)

összefüggés. Két különbözĘ anyagból felépített negyedhullámú rétegszerkezetben a
magasabb törésmutatójú réteget szokás H-val, az alacsonyabbat L-lel jelölni. Dolgozatomban
az egyes PS rétegek jelölésére annak ellenére is ezt a jelölést használom, hogy általában csak
durva közelítéssel teljesül a O/4-es feltétel.

3.3.

Bragg-tükör
A negyedhullámú rétegszerkezetek egyik legalapvetĘbb képviselĘje a váltakozó

törésmutatójú rétegekbĘl felépülĘ nagyreflexiójú tükör, amelyet szokás Bragg-tükörnek vagy
Bragg-reflektornak is nevezni. Optikai szerkezetét a [HL]N (páros) vagy H[LH]N (páratlan)
általános formában írhatjuk fel*, ahol N ezúttal a rétegpárok számát jelöli. Azt, hogy egy
nagyreflexiójú rétegszerkezetet páros vagy páratlan rétegbĘl célszerĦ-e megalkotni, azt a
hordozó és a környezet törésmutatója szabja meg. A Bragg-tükrök mĦködését
legegyszerĦbben 8. ábra segítségével érthetjük meg, ahol az egyszerĦség kedvéért csak az
egyszeresen visszaverĘdĘ sugarakat tüntettem fel. A Fresnel-egyenletekbĘl (9.) látható, hogy
a fázistolás H/L átmeneteken reflektálódva 0, L/H határán pedig STovábbá az is igaz, hogy
az egyes rétegek O0 referencia hullámhosszon éppen O0/4 optikai vastagságúak, így a rétegen
való áthaladáskor a monokromatikus hullám fázisa éppen S/2-vel változik. Az egyes sugarak
végigkövetésével könnyen meggyĘzĘdhetünk róla, hogy a különbözĘ mélységekbĘl
visszaverĘdĘ sugarak közötti fáziskülönbségek 2S egész számú többszörösei, azaz a tükör
elĘtt az egyes sugarak azonos fázisban rezegnek, így egymást erĘsítik (konstruktív
interferencia).

*

A rétegszerkezetek jelölései a dolgozatomban végig felülrĘl lefelé értendĘk, azaz a jelen példákban szereplĘ

[HL]N szerkezet részletesebben kiírva a környezet–[HL]N–hordozó esetet jelöli. Az irodalomban a fordított
sorrendĦ jelölés is elterjedt.
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Az erĘsen hullámhosszfüggĘ reflektancia számszerĦleg az elĘzĘ fejezetben bemutatott
mátrixos formalizmussal kapható meg. Vegyük a legegyszerĦbb esetet: legyen egy N
rétegpárból álló rétegszerkezetünk, ahol az egyes H és L rétegek diszperzió- és elnyelĘdésmentes (dn/dO = 0, k = 0), izotróp anyagból készültek! Amennyiben erre a szerkezetre
merĘlegesen a O/4-es feltételt teljesítĘ O0 hullámhosszú monokromatikus fény vetül, akkor a
fényhullám bármely rétegen áthaladva G = S/2 fázisváltozást szenved. Ilyen esetben az egyes
rétegekhez tartozó mátrixok speciális alakúak lesznek:
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Az N rétegpárból álló rétegszerkezet eredĘ mátrixa így
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melybĘl a reflektancia a

R

§ nm  n L / n H
¨
¨n  n /n
L
H
© m

2N
2N

·
¸
¸
¹

2

összefüggés alapján fejezhetĘ ki, amennyiben n0 = 1. A képletbĘl látható:
i)

adott nL/nH hányados esetén R értéke tart 1-hez, ahogy N értékét növeljük
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(20.)

ii)

adott N db rétegpár esetén minél nagyobb nH/nL értéke, annál nagyobb a reflektancia.

Ha a numerikus számításokat egyetlen O0 helyett, egy O0 körüli hullámhossztartományra
terjesztjük ki, akkor további következtetéseket vonhatunk le (10. ábra):
nH/nL növelésével nemcsak R nĘ egy adott hullámhosszon, hanem ezzel együtt a

iii)

nagyreflexiós tartomány az ún. optikai tiltott sáv ('OSB, stopband) is kiszélesedik;
iv)

N növelésével a reflektancia spektrum egyre szögletesebbé válik.
Bár a munkám tárgyát képezĘ PSM-ek több szempontból sem teljesítik az ideálisi

feltételeket - az egyes rétegek diszperzióval rendelkeznek (dn/dO z 0), abszorbeálnak (k z 0),
ill. általában nem negyedhullámú rétegszerkezetek (dn z O0/4) , a megfigyelt i-iv)
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következtetések továbbra is érvényesek maradnak (9. ábra).
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9. ábra a) PSM Bragg-tükör reflektancia spektrumának szimulációja N = 1, 2, 4, ill. 8
rétegpár esetén. b) Rögzített (N =8) rétegpárt tartalmazó különbözĘ porozitás-kontraszttal
megvalósított rétegszerkezetek reflektancia spektruma.

Érdemes odafigyelni, hogy negyedhullámú feltételt nem teljesítĘ Bragg-tükrök esetén a
(17.) kifejezéssel definiált referencia-hullámhossz elveszti jelentését, ezért célszerĦ bevezetni
egy új mennyiséget, nevezzük ezt centrális hullámhossznak (Oc), melyre a következĘ
egyenlĘség teljesül:

Oc
Nem

túl

nagy

k

értékek

2n H d H  2n L d L .
és

enyhe

diszperzió

(21.)
esetén

ez

egybeesik

a

frekvenciatartományon ábrázolt nagyreflexiós tartomány közepével. A gyakorlatban az ilyen
rétegszerkezeteket - a negyedhullámú rétegszerkezetektĘl megkülönböztetendĘ - szokás Stükröknek is nevezni, utalva az egy perióduson belüli fázisváltozásra.
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3.4.

Fabry-Perot interferenciaszĦrĘ
A Fabry-Perot interferenciaszĦrĘ egy olyan rétegszerkezet, melyben egy félhullámú

réteget (vagy annak egész m számú többszörösét), az ún. mikroüreg-rezonátort (microcavity)
két Bragg-tükör veszi közre. Ezen belül számtalan konstrukció létezik: a rezonátor lehet HH
vagy LL ill. ezek többszörösei, a Bragg-tükrök lehetnek azonosak vagy különbözĘk,
állhatnak páros vagy páratlan rétegbĘl stb. Vizsgáljunk meg egy egyszerĦ esetet, mondjuk a
[HL]NHH[LH]N optikai szerkezetĦ multiréteget, kicsit részletesebben! A szĦrĘ mĦködési
elvének megértéséhez, hasonlóan a 3.3. fejezethez, induljunk ki megint ideális O/4-es
rétegekbĘl felépített szerkezetbĘl, és vizsgáljuk meg a mátrixos formalizmussal adódó
eredményt. Mivel a rezonátor optikai vastagsága O0/2, a rajta egyszer keresztülhaladó O0
hullámhosszú fény fázisa G = Svel változik, tehát az MHH mátrixban szereplĘ nem diagonális
tagok kiesnek és a diagonális tagok 1-et adnak. (14. és 15.). Ha az egységmátrixot két
oldalról ML-lelbeszorozzuk, akkor éppen egy LL félhullámú rétegnek megfelelĘ mátrixot
kapunk. Ez egy újabb egységmátrixot eredményez, és így haladhatunk tovább kifelé egészen
a szélekig:
Me

M H  M L  ...  M H  M L  I  M L  M H ...M H

I

I

I,

(22.)

melybĘl eredĘ reflektanciának az
§ 1  nm
R ¨¨
© 1  nm

·
¸¸
¹

2

(23.)

adódik, ami pontosan megegyezik a tömbi hordozó reflektanciájával. Tehát O0 hullámhosszon
az abszorpciómentes rétegszerkezet éppen úgy viselkedik, mintha ott sem lenne. Viszont a
hullámhosszt bármely irányban kicsit változtatva a reflexió hirtelen megnövekszik, amint az a
sok hullámhosszon elvégzett számításból látszik (29. ábra, 57. oldal). Csakúgy, mint a Bragg
tükörnél, itt is jelen van egy nagyreflexiójú tiltott sáv, melyet viszont O0 körül egy
bemélyedés (nevezzük rezonanciacsúcsnak) választ ketté. Az FP szerkezet optikai minĘségét
a finesszel szokás jellemezni, mely a referencia-hullámhosszból (O0), a Lorentz-görbével
illeszthetĘ rezonanciacsúcs félértékszélességébĘl ('OFWHM) és a rezonátor rendjébĘl (m)
határozható meg [52]:
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F

1 O0
,
m 'OFWHM

(24.)

Ahhoz, hogy minél nagyobb F értéket kapjunk, érdemes növelni a rezonátort határoló
Bragg-tükrök reflektanciáját, amit az nH/nL hányados, ill. a rétegszám növelésével érhetünk
el.
A O/4-estĘl eltérĘ rétegszerkezetek esetén a reflexiós görbe alakja hasonló, azzal a
különbséggel, hogy a rezonanciacsúcs nem esik egybe a Bragg-tükrökre definiált centrális
hullámhosszal, ezért érdemes erre a célra bevezetni egy új, rezonancia-hullámhossznak
nevezett mennyiséget (Or). A további „nemideális” tulajdonságok (érdesség, diszperzió,
elnyelés) reflexiós görbére gyakorolt hatásáról az eredmények bemutatása közben lesz szó.

3.5.

A légmagos hullámvezetĘ és az omnidirekcionális tükör
Bár számos optoelektronikai eszköz mĦködése alapszik a fény vezetésén, a szokványos,

általában üvegszál alapú hullámvezetĘk nehezen alkalmazhatók mikroméretĦ integrált optikai
szerkezetek megvalósítására. A problémát az okozza, hogy a kis görbületi sugárral
jellemezhetĘ hajlatoknál, fĘleg kis köpeny-mag törésmutató különbségek esetén (<0,02) a
fény jelentĘs része kiszóródik. Erre jelenthet megoldást egy olyan alternatív hullámvezetĘ
struktúra, melyben a fényt ún. omnidirekcionális tükörrel tartjuk össze, azaz olyan tömbi
anyaggal vagy rétegszerkezettel, amely adott frekvenciatartományban minden beesési szög és
polarizáció mellett közel 100 %-ban képes a fényt reflektálni. Ebben az esetben a vezetendĘ
fény – a szokványos hullámvezetĘktĘl eltérĘ módon - akkor is terjedhet, ha a magnak kisebb
a törésmutatója, mint a köpenynek. Ez különösen légmagos hullámvezetĘk esetén jelent
elĘnyt, mivel így – legalábbis elméletben – közel veszteség- és diszperziómentes fényterjedés
valósítható meg. A fémbĘl készült határolótükrök nem alkalmasak erre a célra, mivel minden
esetben jelen van egy legalább néhány százalékos abszorpciós veszteség, ami a gyakorlati
alkalmazhatóságot lehetetlenné teszi. Ezzel szemben dielektrikum multiréteggel egészen kis
veszteséget lehet elérni, de általában csak egy korlátozott frekvencia- és szögtartományban,
adott polarizáció mellett. Fink és társai kimutatták, hogy bár az 1D fotonikus kristályok
(végtelen rétegbĘl álló Bragg-tükör) elméleti okok miatt nem rendelkezhetnek teljes optikai
tiltott sávval (total bandgap), az alacsony törésmutatójú közegbĘl érkezĘ hullámokra
bizonyos feltételek esetén teljesülhet a fent említett omnidirekcionalitás feltétele, tehát adott
hullámhosssztartományban megvalósítható az „ideális fémtükör” [53]. A bemutatott
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hullámvezetĘ egy lehetséges alkalmazásaként középinfravörös tartományban mĦködĘ
légmagos szálról (Bragg szál) olvashatunk [54]-ben. Hasonló törekvések indultak meg
napjainkban chipen kialakított hullámvezetĘk irányában is, Yi és szerzĘtársai pl. kb. 20 Pm2
keresztmetszetĦ SiO2 magban mutattak ki fényvezetést nagy törésmutató kontraszttal
rendelkezĘ, Si–Si3N4 rétegpárokokból álló köpeny felhasználásával [55].
Az omnidirekcionalitásra vonatkozó feltétel megállapítása céljából tételezzünk fel egy z
irányban periodikus félvégtelen szerkezetet, mely dH, ill. dL vastagságú abszorpciómentes H
és L rétegpárokból áll! Kérdés, hogy egy alacsony törésmutatójú közegbĘl (egyszerĦség
kedvéért legyen n0 = 1) -0 szögben érkezĘ O0 hullámhosszú p- vagy s-síkpolarizációjú
monokromatikus síkhullám hogyan viselkedik a periodikus közegben. A választ Yariv és Yeh
mĦvében [56] olvashatjuk, ahol a szerzĘk a levezetést a szilárdtestfizikából ismert Bloch
elmélettel analóg módon végezték, és megengedett (haladó), ill. tiltott (evaneszcens) optikai
állapotokat különböztettek meg (fotonikus kristály terminológia). A levezetéshez a 3.2.
fejezetben ismertetett szórási mátrixos formalizmusával ekvivalens 2u2 átviteli mátrixos (U)
leírást használtak, és a következĘ eredményre jutottak: amennyiben egy HL periódushoz
tartozó UHL unimoduláris mátrix nyomára teljesül a
tr U HL ! 2

(25.)

egyenlĘtlenség, akkor az adott optikai állapot tiltott, azaz a periodikus szerkezet visszaveri az
elektromágneses hullámot, ellenkezĘ esetben pedig létrejöhet a terjedés (megengedett optikai
állapot). Az UHL mátrix számunkra fontos fĘátlóbeli komponensei s-síkban polarizált
elektromágneses hullám esetén:
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p-polarizáció mellett:
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ahol kH/Lz a a hullámszám z irányú vetülete a H, ill. az L rétegekben, amely a SnelliusDescartes törvény alapján a

k H / Lz

2S

O

n H2 / L  sin 2 -0

(30.)

képlettel számolható. Bár a fent említett kifejezések végtelen számú nem abszorbeáló (k = 0)
rétegek esetén egzaktak, az általános jellemzĘk véges számú nem túl nagy k értékkel (< 0,01)
jellemezhetĘ rétegszerkezetek esetén is érvényesek [53]. Amennyiben a fenti vizsgálatot egy
kiterjedt 'Ohullámhossz-, és a teljes -0 = 0-90q szögtartományra p és s polarizációra egyaránt
elvégezzük, akkor lehetĘségünk nyílik eldönteni, hogy az adott rétegszerkezet rendelkezik-e
omnidirekcionális tartománnyal. Egy általam végzett konkrét példát ismertetek a 8.1.
fejezetben.
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4. Vizsgálati módszerek
A pórusos réteg fizikai (rétegvastagság, porozitás, morfológia, pórusméret-eloszlás),
kémiai (pórusfal kémiai összetétele) és optikai (komplex törésmutató) paramétereinek
jellemzésére számos módszer ismert a szakirodalomban: optikai mikroszkópia, gravimetria,
pásztázó

és

transzmissziós

elektronmikroszkópia

(SEM/TEM),

foto-

és

elektrolumineszcencia mérés, spektro(foto)metria, spektroszkópiai ellipszometria (SE),
infravörös spektroszkópia, gáz ad-/deszorpciós mérés (BET és BJH) stb. Ezek a módszerek
általában egymás kiegészítĘi, tehát összetett problémák megoldásakor több mérési módszer
elvégzése szükséges. Jelen fejezetben az általam használt eljárásokat mutatom be.

4.1.

EgyszerĦ laboratóriumi méréstechnikák

4.1.1.

Optikai mikroszkópia

Az optikai mikroszkópia a PS rétegvastagság meghatározásának a legegyszerĦbb,
roncsolásos módja. Fontos, hogy a vizsgálandó töret megfelelĘ minĘségĦ legyen, amit
legegyszerĦbben a minta óvatos, megfelelĘ síkban végzett repesztésével érhetünk el.
Munkám során végig az osztályunkon lévĘ, Olympus márkájú mikroszkópot és a hozzá
tartozó szálkeresztes vastagságmérĘt használtam. Egy mikroszkóp elvi felbontása a jellemzĘ
hullámhossz (Omax=550 nm) és az objektív numerikus apertúrájának ismeretében (NA=0,9) az
alábbi képlettel becsülhetĘ meg:
'd |

1,22  O
2  NA

373nm

(31.)

EbbĘl is látható, hogy a dolgozatban szereplĘ multirétegek teljes vastagsága (2-4 Pm) több
mérés átlagolásával (kb. r150 nm pontossággal) meghatározható volt, viszont az egyes H/L
rétegek (70-200 nm) feloldására az optikai mikroszkóp nem alkalmas.
4.1.2.

Elektromos töltés mérése

Az elektrolízis alapegyenletének számító Faraday-egyenlet, mely a töltésmennyiség és
az elektródákon kivált, ill. beoldódott anyagmennyiségek között tart kapcsolatot,
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korlátozottan a pórusos szilícium képzĘdésének számolására is használható, amennyiben a
beállított mintakészítési paraméterek (áramsĦrĦség (j) és marási idĘ (t)) mellett ismerjük az
adott elĘállítási körülményekre jellemzĘ vegyértékszámot (nv) is: [57]
P

>

@

M Si
j t
j mA / cm 2  t >s @
1.249
eN A U Si d ( j )nV ( j / j ps )
d [nm]  nV

(32.)

ahol MSi a szilícium moláris tömege (28,086 g/mol), e az elektrontöltés (1,60210-19 C), NA az
Avogadro-szám (6,0221023 1/mol), USi a kristályos szilícium tömegsĦrĦsége (2,328 g/cm3).
Mivel nv értéke fĘleg multirétegeknél pontosan nem ismert, a (26.) egyenlet inkább csak egy
kezdeti becslésre (pl. nv = 3-t feltételezve) vagy a helytelenül kiértékelt optikai mérések
( nvszámolt  2 ill. nvszámolt ! 4 esetek) kizárására használható.
4.1.3.

Gravimetria

A gravimetria a PS réteg fizikai jellemzésének egyik legegyszerĦbb módja, melynek
során az elektrokémiai kioldással járó súlykülönbséget mérjük. Jelöljük a kiindulási szelet
tömegét m1-gyel és az anodizálással létrejött Si-PS mintáét m2-vel! Ekkor a kioldott Si
tömegét m1-m2-vel, a térfogatcsökkenést a 'V=(m1-m2)/USi képlettel határozhatjuk meg. m2
mérése után a PS réteget lúgos (pl. 1M-os NaOH) marással eltávolítjuk, és ismét megmérjük
a szelet tömegét (m3). Ebben az esetben a vastagság a

m1  m3
U Si A

d

(33.)

módon, a porozitás pedig a

P

m2  m1
m3  m1

(34.)

képlettel számítható. A roncsolásos gravimetriás mérés hátránya, hogy a mintán további
vizsgálatok nem végezhetĘk. Ennek elkerülésére, a gravimetriás módszer második lépését
(PS réteg leoldása) a töreten végzett optikai-mikroszkópos vastagságméréssel válthatjuk ki.
Ez esetben a pórusosság kiszámításának módja:
P

m1  m2
.
Adȡ Si
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(35.)

4.2.

Optikai méréstechnikák

4.2.1.

MerĘleges spektroszkópiai reflektometria (MSR)

A merĘleges spektroszkópiai reflektometria (MSR) módszerével a minta merĘleges
beesés melletti reflektanciáját határozzuk meg a hullámhossz függvényében. Amennyiben
rendelkezésünkre áll egy ismert mintán végzett reflexiómérés eredménye, a vizsgálandó
minta reflektanciája minden egyes hullámhosszon a
R (O )

I (O )
R ref (O )
I ref (O )

(36.)

egyszerĦ számolással kapható meg, ahol I(O) és Iref(O) a vizsgálandó, ill. a referencia mintán
mért

intenzitást,

Rref(O)

pedig

a

referencia

minta

ismert

reflektanciáját

jelöli.

Referenciamintának kézenfekvĘ választás volt számomra a kristályos szilícium, melynek
reflektanciája a hullámhosszfüggĘ komplex törésmutató ismeretében [49] a Fresnel-egyenlet
felhasználásával (9.) számolható.
10. ábra
Száloptikás spektrométer
elrendezés: lámpaház benne egy 7
W-os wolfram-halogén
fényforrással, 6+1 multimódusú
optikai szálat tartalmazó Y alakú
reflexiós szonda, Avantes 2048
egység (rács + CCD detektor),
CAL 2000 kalibráló lámpa,
laptop AvaSpec 5.1 vezérlĘ
szoftverrel

A méréshez az Avantes cégtĘl [58] vásárolt száloptikás spektrométert használtam (10.
ábra), mely a következĘ egységekbĘl épül fel: 7 W-os wolfram-halogén fényforrás
lámpaházzal, Y alakú reflexiós szonda, monokromátor CCD detektorral, ill. egy adatgyĦjtĘ
szoftver. Az elrendezéshez tartozik még egy Cal2000 típusú Hg-Ar fényforrás, mely a
detektor helyes kalibrálását szolgálja.
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Reflexiómérésnél a fényforrásból kilépĘ fény az Y egyik szárán belépve egy 6+1
multimódusú szálból álló köteg külsĘ 6 szálán keresztül jut el a mintához, az Y lábánál
kilépve (11. ábra).

11. ábra MerĘleges reflektometria mérésére szolgáló 6+1 multimódusú szálból álló, Y
alakú szonda

A mintáról visszavert fényt a középsĘ, 7. szál gyĦjti össze. Mivel a külsĘ (bejövĘ) és
belsĘ (kimenĘ) optikai szálak közepe közötti távolság 200 Pm és a szálvégek távolsága a
mintától tipikusan 10 mm, a középsĘ szál legnagyobb részben a mintáról

D

§ 0,2 ·
arctan¨
¸ | 0,6q -ban
© 2  10 ¹

(37.)

visszaverĘdĘ fényt gyĦjti össze, tehát a reflexiómérés közel merĘlegesnek tekinthetĘ.

SMA bemeneti szálcsatlakozó

Tükrök

12. ábra
Avantes 2048 típúsú,
szimmetrikus Czerny-Turner
kialakítású monokromátor

Optikai rács

2048 elemĦ
CCD detektorsor
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Az összegyĦjtött fény a belsĘ szálon át egy rendkívül egyszerĦ, szimmetrikus CzernyTurner kialakítású monokromátorba jut (12. ábra), ahol a bemenĘ résén át elĘször egy
homorú tükörre kerül, majd pedig egy diffrakciós rácsra vetül.
A színeire bontott fehér fény ezután egy újabb tükörrĘl visszaverĘdve jut el egy 2048
elemĦ, Si alapú lineáris CCD detektorra. Ez a technikai megoldás biztosítja a valós idejĦ,
teljes tartományra egyidejĦleg kapott spektrumot.
A mĦködési hullámhossztartományt egyfelĘl a lámpa spektruma és a detektor anyaga
korlátozza. Ennek alapján, jelen elrendezésben az elméletileg detektálható tartomány O=2801100 nm között van, bár 1000 nm felett a Si detektor zaja igen nagy. MásfelĘl az eszköz
végsĘ mĦködési hullámhossztartományát, csakúgy mint a felbontását és érzékenységét, a
CCD detektor elemszáma mellett a monokromátorban felhasznált rés mérete, ill. az optikai
rács vonalszáma határozza meg. A rés növelésével nĘ a detektált intenzitás, tehát javul az
érzékenység, viszont ezzel együtt romlik a felbontás. Ha sĦrĦ optikai rácsot használunk,
akkor javul a felbontás, viszont az egyes rendek átfedhetik egymást, így csökkenteni kell a
hullámhossztartományt. Munkám során három különbözĘ monokromátort használtam (egyet
az MFA-ban és további kettĘt a Cranfieldi egyetemen), melyek mindegyike a fent bemutatott
felépítésĦ, csak a résméretükben és az optikai rács sĦrĦségében különböznek egymástól.
Ezeket a paramétereket és az eszközök érzékenységét, ill. a mĦködési tartományát az 1.
táblázat hasonlítja össze.

1. táblázat A különbözĘ típusú monokromátorok jellemzĘ paramétereinek összehasonlítása
Spektrométer

Résméret

típus

[Pm]

[vonal/mm]

Omin-Omax [nm]

[nm]

A

25

300

329-1100

0,6

B

10

600

389-924

0,3

C

10

1800

645-743

0,08

4.2.2.

Rács-vonalsĦrĦség MĦködési tartomány

Felbontás

Spektroszkópiai ellipszometria (SE)

Az ellipszometria egy rendkívül érzékeny felületi és vékonyréteg vizsgálati eljárás,
mellyel a mintán reflektált monokromatikus fény polarizációs állapotváltozását vizsgáljuk. A
mérési technika részletes elméleti összefoglalója megtalálható [59]-ban. Ha pl. síkban
polarizált fénysugár vetül egy közeghatárra, akkor a visszaverĘdĘ fénysugár polarizációja
32

általános esetben elliptikus (innen az ellipszometria elnevezés) lesz, speciális esetekben
cirkuláris vagy lineáris. A polarizációs állapotváltozás mértékét a vizsgálandó minta
határozza meg, így a mért mennyiségekbĘl következtetni lehet tömbi anyagok vagy
hordozóra leválasztott plánparalel rétegszerkezet számos paraméterére, úgymint optikai
állandók (n és k), rétegvastagság, érdesség, optikai anizotrópia stb.. A módszer széles
alkalmazhatósági körét mutatjuk be szerzĘtársaimmal néhány kiragadott példán keresztül
[S8]-ban.
Bár az ellipszometria érzékenységét sok tényezĘ befolyásolja, általános esetben messze
felülmúlja az elĘzĘ fejezetben bemutatott MSR mérés pontosságát. Jó minĘségĦ
vékonyrétegek vastagságának meghatározása –megfelelĘ körülmények biztosítása mellett–
viszonylag könnyen, akár atomi pontossággal megvalósítható. A módszer egyik fĘ elĘnye,
hogy abszolút intenzitást nem mérünk, hanem csak a polarizált fény relatív fázisváltozását
határozzuk meg, így nincs szükség referenciára. Az általam használt forgó analizátoros
technikánál csak az a követelmény, hogy az elĘforduló intenzitás-tartományban a detektor
lineáris jelet szolgáltasson. A polarizációs állapotváltozást az ellipszometrikus szögekkel
jellemezzük, melyek a tömbi anyag vagy rétegszerkezet p és s polarizációra vonatkozó
reflexiós együtthatóival tartanak kapcsolatot:

U~

~
rp
~
r

tan \  e i' .

(38.)

s

Az összefüggésbĘl látható, hogy ~
ȡ egy komplex mennyiség, mely a fázis információt is
hordozza, ami rendkívüli érzékenységet kölcsönöz az ellipszométriai méréstechnikának.
Az ellipszometrikus szögek kísérleti meghatározási módja típusspecifikus. Felépítését
és mĦködését tekintve három jelentĘsebb ellipszométer fajta ismeretes: nullellipszométer,
polarizáció-modulált ellipszométer, ill. forgó alkatrészes (polarizátor, analizátor vagy
kompenzátor)

ellipszométer,

legnépszerĦbbnek,

mivel

melyek

itt

az

közül

napjainkban

automatizált,

a

harmadik

sokhullámhosszas

számít

a

(spektroszkópai

ellipszometria – SE) mérés viszonylag könnyen megvalósítható. A következĘkben az általam
is használt forgó analizátoros spektroszkópiai ellipszométert (rotating analyzer ellipsometer –
RASE) mutatom be részletesebben.
A RASE elrendezések fĘbb egységei a fény haladásának sorrendjében: fényforrás,
polarizátor, minta, folyamatosan forgó analizátor és detektor. Ennél az elrendezésnél a
polarizátornak köszönhetĘen lineárisan polarizált fény esik a mintára, mely a mintáról
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visszaverĘdve általános esetben elliptikusan polarizált lesz. A minta tulajdonságaira
vonatkozó információt két mennyiség: az ellipszis fĘtengelyeinek aránya illetve a fĘtengely
azimutális szöge hordozza, melyeket az analizátor körbeforgatásával határozhatunk meg.
Tételezzük fel, hogy az analizátor Z körfrekvenciával forog, ekkor a detektor által
felfogott jel az idĘben egy 2Z körfrekvencia szerint változó periodikus függvénnyel lesz
arányos:
I (t )

DC  a sin 2Zt  b cos 2Zt ,

(39.)

ahol a maximális értékek az ellipszis nagytengelyével, a minimumok a kistengellyel
aranyosak. Az idĘben változó intenzitásértékek Fourier-analízisével a két amplitúdókomponens, D és E meghatározható, melyek a keresett <' ellipszometrikus szögekkel az
alábbi kapcsolatban állnak:

tan \
cos '

1D
 tan P ,
1D

E
1D 2



tan P
,
tan P

(40.)
(41.)

ahol P a polarizátor azimutális szöge. Az összefüggés levezetése megtalálható pl. [59]-ben.

optikai szál bemenet

13. ábra
Woolam M-88 forgó
analizátoros spektroszkópiai
ellipszométer

analizátor

detektor
mintatartó

polarizátor

Az általam használt berendezés egy Woolam M-88 forgó analizátoros spektroszkópiai
ellipszométer volt (13. ábra). A berendezés fényforrása egy 75 W-os Xe lámpa, melynek
fehér fényét optikai szál vezeti egy Glan-Taylor polarizátor-prizmához. A beesési síkkal P
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azimutális szöget bezáró síkban polarizált fény ezután -=75q-os, rögzített szögben vetül a
mintára. Ezt az ellipszométert eredetileg in situ mérésekhez tervezték, ennek megfelelĘen az
adatgyĦjtés igen gyors, a folyamatosan forgó analizátoron átjutó fehér fényt egy optikai rács
bontja fel, és az egyes hullámhosszakra jellemzĘ intenzitást egy 88 elemĦ diódasor méri. A
teljes spektrum felvétele néhány másodpercig tart. A berendezéshez tartozó szoftver [49] a
hardverkezelés mellett az adatok kiértékelésére is szolgál. Mivel a program komplex optikai
modellezésre is alkalmas, az SE adatok kiértékelésén túl ezt használtam a multirétegek
tervezésére, valamint a spektrometriás eredmények feldolgozásához is.

4.2.3.

Optikai mérések kiértékelése, optikai modellezés

Bár a MSR és fĘleg a SE méréssel kapott eredmények sok információt hordoznak a
vizsgált rétegszerkezetrĘl, a vizsgálandó paraméterek közvetlen meghatározása nem
lehetséges. Ennek az ún. inverz problémának a közelítĘ megoldása három lépésbĘl áll: i)
modellalkotás, ii) modellparaméterek változtatása, ill. iii) a legjobb illesztés kiválasztása. A
kiértékelést minden esetben egy realisztikus optikai modell felvételével kezdjük, mely
tartalmaz N vékonyréteget, továbbá egy beesési közeget ill. egy hordozót, de finomabb
kiértékelésnél, szokás az egyes rétegeket további alrétegekre osztani. Munkám során egy
réteget általában két paraméterrel jellemeztem: rétegvastagság és porozitás (utóbbiból n~ (O ) -t
a szoftver B-EMA-val határozta meg, ld. 2.5 alfejezet), így egy N rétegĦ minta esetén a
paraméterek száma 2N.
A következĘ lépésben minden optikai paraméternek meg kell adni egy kezdeti értéket
és egy tartományt, melyen belül a helyes értéket várjuk. Ezután a szoftver egyenként elkezdi
változtatni a paramétereket a megadott tartományon belül, és minden paramétervektorhoz
rendel egy számolt MSR vagy SE spektrumot. A mĦvelet eredményeként azt a
paramétervektort fogadjuk el, mely a méréshez leginkább illeszkedĘ eredményt szolgáltatja.
Az illesztés jóságát többféle módon számszerĦsíthetjük, mi az MSR spektrumnál a
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kifejezéssel határozhatjuk meg, ahol K a mérési hullámhosszak, M az illesztendĘ szabad
paraméterek (esetünkben 2N) számát jelöli. Matematikai szempontból tehát az optikai
modellezés megfelel egy M dimenziós térben értelmezett V(p1,p2,….pM) függvény
minimumhely keresésének. A probléma számolásigénye a paraméterek számának növelésével
exponenciálisan nĘ, ráadásul gyakran elĘfordul, hogy a keresés egy lokális minimumba
tévedve hamis eredmény szolgáltat. Hogy a hatalmas számolásigényrĘl képet alkothassunk,
válasszuk példának a 6.1. alfejezetben leírt 16 rétegĦ Bragg-szerkezetet, és próbáljuk meg
mind a 32 paramétert egymástól függetlenül, egy lépésben illeszteni! Az egyszerĦség
kedvéért alkalmazzunk rácskereséses módszert, azaz fedjük le a paraméterek 32 dimenziós
terét egy egyenletes ráccsal, és számítsuk ki minden rácspontban V-t, melyek közül a
legkisebb értékhez tartozó paramétervektort fogadjuk el! Ha minden paramétertartományt
csak 4 pontra osztunk fel (igen durva becslés!), a számolásigény akkor is már 432 | 1,81019
lépés, ami természetesen kivitelezhetetlen. Bár az általunk használt illesztĘ szoftverek a
rácskeresésnél jóval hatékonyabb algoritmusokkal (gradiens módszer, inverz Hessian,
Levenberg-Marquardt, random keresés, genetikus algoritmus stb. [60, 61]) dolgoznak, ilyen
nagyszámú szabad paraméterek esetén ezek sem célravezetĘk.
A kiértékelés sikeressége –a rétegszerkezet bonyolultságán túl– leginkább azon múlik,
hogyan tudjuk ésszerĦen lecsökkenteni a szabad paraméterek számát, azaz vannak-e esetleg
olyan paraméterek, melyeket más mérésekre hagyatkozva le tudunk rögzíteni. Periodikus
szerkezet esetében gyakran hatásos módszer, hogy az azonosnak gondolt paramétereket
csatolva változtatjuk az illesztésnél. Mivel az SE mérés több és pontosabb információt
szolgáltat, mint az MSR technika, eleinte fĘleg a sokparaméteres problémák megoldására az
elĘbbit használtam, viszont ahogy a mintakészítés egyre kézben tarthatóbbá vált, úgy az MSR
is egyre kielégítĘbb eredményeket szolgáltatott.

4.3.

Pásztázó elektronmikroszkópia
A pásztázó elektronmikroszkópiát (scanning electron microscopy, SEM) felületek

közvetlen leképezésére alkalmazzák. Az eljárás lényege, hogy kis átmérĘjĦre fókuszált
elektronnyalábbal a tárgykép felületét pontról pontra végigpásztázzuk, és az anyagban
szóródó elektronok által bejárt, ún. gerjesztett térfogatból kiváltott jeleket vizsgáljuk. Az
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információt hordozó jel különbözĘ kölcsönhatásoknak lehet eredménye: pl. szekunder
elektron

emisszió,

elektron

visszaszórás,

katódlumineszcencia,

röntgenemisszió,

elektronáram stb.
A pórusos szilícium multirétegek vizsgálatához olyan technikára volt szükségünk,
mellyel felületi morfológiát képezhetünk le néhány nm-es felbontással. A sokoldalú SEM
erre is alkalmas, amennyiben a felülethez közeli rétegbĘl származó, ún. szekunder
elektronokat (50 eV-nál kisebb energiájú elektronok) használjuk fel a képalkotáshoz, és a
gerjesztett térfogatot nanométeres nagyságrendben tartjuk, ami alacsony energiás (0,1-2,0
keV) primer nyaláb alkalmazásával érhetĘ el. Az említett igények kizárólag téremissziós
katód és speciális elektronoptikai oszlop segítségével (innen a field emission-SEM, FESEM
elnevezés) érhetĘk el. A dolgozatban szereplĘ elektronmikroszkópos vizsgálatokat egy LEO
Gemini 1540XB típusú téremissziós pásztázó elektronmikroszkóppal végeztük, melyben a
megfelelĘ katódfényességet egy Schottky téremissziós ágyú biztosította. A kívánt alacsony
primer nyalábenergiát az elektromágneses-elektrosztatikus ikerobjektív lencse (innen a
Gemini név) sztatikus terének fékezĘ hatásával érjük el. A detektálást legtöbb esetben a
primer nyaláb irányában elhelyezkedĘ, ún. in-lens detektorral (LEO szabadalom) végeztük,
ami a primer sugarat fékezĘ teret használja a szekunder elektronok begyĦjtésére és
gyorsítására.
A jó minĘségĦ SEM kép elkészítéséhez megfelelĘ minĘségĦ keresztmetszeti felületre
van szükség. Ennek preparálására többféle eljárás is elérhetĘ intézetünkben: gyémánttárcsás
fĦrészelés, repesztéses, ionsugaras bemetszés és ez utóbbin belül is választhatunk nagy
energiájú fókuszált Ga+ (FIB), ill. kis energiájú Ar+ ionnyaláb [62] között. A felsorolt
módszerek közül a legdurvább keresztmetszeti felületet a gyémánttárcsás fĦrészelés
szolgáltatja, mivel a tárcsába beágyazott gyémántszemcsék tipikus mérete (így a felület
durvasága is) jóval nagyobb az elérni kívánt felbontásnál (1Pm>>10 nm). A minta törésével
is csak korlátozott simaságú felület érhetĘ el, még akkor is, ha ügyelünk arra, hogy a tömbi
szilícium megfelelĘ kristálytani irányban repedjen (14/a. ábra). A FIB lehetĘvé teszi a SEM
képen lokalizált, jellemzĘen 10 Pm szélességĦ keresztmetszetek készítését és in situ
vizsgálatát. Problémát jelent viszont a nagyenergiás Ga+ ionsugár által okozott roncsolt réteg,
valamint a visszaporolódás a felületre. A kisenergiás Ar+ ionnyaláb használatával a roncsolt
réteg minimalizálható, elveszítjük viszont a lokalizálhatóság és az in situ vizsgálat
lehetĘségét. Tóth Attila és Barna Árpád kollégáim által elvégzett összehasonlító kísérletek
szerint a két módszer kombinációja az optimális. Mivel esetünkben a lokalitás nem volt
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szükséges, a kis energiás Ar+ marás is elég volt a jó minĘségĦ keresztmetszetet kialakításához
(14/b. ábra). Mivel a vizsgált PS mintákon az elektrosztatikus töltĘdés nem okozott zavaró
hibát, nem volt szükség vezetĘ réteg felvitelére.

a)

b)
14. ábra SEM felvételek repesztéssel (a), ill. kis energiás Ar+ ionnyalábbal (b) készített
PSM keresztmetszetekrĘl

38

5. Mintakészítés
Doktori munkám során a PS multirétegeket kizárólag erĘsen adalékolt p-típusú (p+)
egykristályban állítottam elĘ. Ennek a választásnak három oka volt:
i)

a jellemzĘ pórusméret (5-20 nm) megfelelĘen kicsi ahhoz, hogy a fény számára a PS
réteg homogén rétegnek legyen tekinthetĘ (2.5. alfejezet)
p+ Si-ban alacsony és magas porozitású réteg egyaránt elĘállítható, nagy törésmutató

ii)

különbséget eredményezve ezáltal az egymást követĘ rétegek között [63]
iii)

a PS multiréteg szerkezetek optikai minĘséget korlátozó érdesség az egyes rétegek, ill.
az alsó réteg és a hordozó között jelentĘsen kisebb, mint a mikropórusos Si rétegekben
[64].
A pórusméret-eloszlás meghatározásához nitrogéngázos ad-/deszorpciós méréseket

végeztettem alacsony porozitású vastag rétegen, mely alapján a várható pórusátmérĘ 5 nmnek, míg a jellemzĘ mérettartomány 2-6 nm-nek adódott (15. ábra). (A technika részletes
leírása megtalálható P.A. Webb és C. Orr könyvében [65].)

3

pórusméret eloszlás [cm /gnm]

0.025
2

BET fajlagos felület = 206.2 m /cm

15. ábra
Alacsony porozitású
(P=38 %) mezopórusos
szilícium pórusméreteloszlása nitrogéngázos ad/deszorpciós izotermákból
számolva
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A dolgozatban elĘforduló minták elĘállítási körülményeit a 2. táblázat foglalja össze.
Az elektrokémiai mintakészítést minden esetben (100) orientációjú Si egykristályon
végeztem Aps = 24 ill. 4 cm2-es felületen. Az elektrolit összetétele: HF, víz és etanol, melyek
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közül a harmadik a megfelelĘ nedvesítést biztosítja. A mintákat cHF = 15,5 vagy 19,5 t%-os
oldatokban állítottam elĘ, és a kísérleteket minden esetben szobahĘmérsékleten végeztem. Az
áramsĦrĦség számításnál, laterálisan homogén erĘteret, valamint egyenletes adalék- és
elektrolit-koncentrációkat feltételezve, a j = I/APS képletet használtam. Három jellegzetes
PSM szĦrĘrĘl készült fotó a 16. ábrán látható.

2. táblázat. Jelen munkában elĘforduló PS minták elĘállítási körülményei
U

cHF

optikai szerkezet
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16. ábra Három különbözĘ PSM szĦrĘrĘl készült fotó: IS-FP (bal), RFP (középsĘ) és
egy jelen dolgozatban nem említett közeli infravörös tartományban mĦködĘszĦrĘ (jobb)

*

ld. 6.1 fejezet
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6. Multirétegek optimalizálása
A PS multiréteg tervezésnél kézenfekvĘ megoldásnak tĦnik, hogy a könnyen
változtatható mintakészítési paramétereket (marási áramsĦrĦségek és marási idĘk) vastag
monorétegeken meghatározott marási sebesség és porozitás értékek alapján határozzuk meg.
A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy az így kapott mennyiségek nem extrapolálhatók a
multiréteg esetre [S9, 66], tehát olyan módszer alkalmazására van szükség, mellyel az egyes
rétegparaméterek a multirétegek vizsgálatából számolhatók. Jelen fejezet erre a problémára
javasol különbözĘ módszereket, miközben kiderül az is, milyen optikai szĦrĘk valósíthatók
meg a váltakozó áramú anódizációs technikával, ill. meddig és hogyan javítható azok optikai
minĘsége.

6.1.

PS multirétegek komplex optikai modellezése
A multirétegek kezdeti vizsgálatát Fried Miklós kollégámmal és Bársony István

témavezetĘmmel a diplomamunka keretében végeztem [S9]. A kitĦzött cél a PSM szĦrĘk
készítéséhez szükséges mintakészítési körülmények pontos beállítása volt, melynek
érdekében egy iterációs technikát dolgoztunk ki [S1, S8]. Eszerint elsĘ lépésben optikai
szimulációs program segítségével megterveztük a mintát, majd az elektrokémiai úton
elĘállított multiréteget minden esetben spektroszkópiai ellipszometriás vizsgálatnak vetettem
alá. Az SE mérési eredmények illesztésével optikai modellt állítottunk fel, melynek
paramétereit felhasználva terveztük meg a következĘ technológia beállításait. Az SE-bĘl
kapott optikai modell helyességét MSR-rel ellenĘriztük.
Az elsĘ minta egy 11 rétegĦ, H[LH]5–Si optikai szerkezetĦ PSM volt, ahol a
mintakészítés paramétereinek beállítását (jH, tH, jL, tL) a monorétegekbĘl kapott értékek
extrapolálásával határoztuk meg. A mintakészítés körülményeit a 2. táblázat mutatja (40.
oldal), BR1 mintanévvel jelölve. Az ellipszometrikus spektrum kiértékelése kiválónak
mondható (17/a. ábra), a VSE = 0,044 érték még monorétegek esetén is jónak számít. SĘt, az
optikai modell még a technológiai hibákat is kimutatta, a multirétegen belüli eltérĘ dL
vastagságok okát keresve kiderült, hogy az eredetileg azonosra tervezett rétegek kerekítési
problémák miatt hol tL’ = 4 s, hol pedig tL’’ = 5 s marási idĘvel készültek a tervezett tL= 4,6 s
helyett. A tL’’-höz tartozó rétegekre következetesen vastagabb érték adódott az illesztésnél
(17/b ábra).
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12 ema si/79.4% üreg
11 ema si/49% üreg
10 ema si/65.9% üreg
9 ema si/42.9% üreg
8 ema si/73.4% üreg
7 ema si/48.4% üreg
6 ema si/77.4% üreg
5 ema si/65.1% üreg
4 ema si/74.2% üreg
3 ema si/17.4% üreg
2 ema si/65.5% üreg
1 ema si/36.1% üreg
0 si

12.8 nm
62.5 nm
134.4 nm
65.4 nm
190 nm
69.6 nm
184.6 nm
100.6 nm
149.2 nm
63.3 nm
176.5 nm
50.8 nm
1 mm

hullámhossz [nm]

a)

b)
17. ábra 11 rétegĦ PSM mért (négyzetek) és az illesztett optikai modellbĘl (b) számolt
(folytonos vonal) ellipszometrikus szögei a hullámhossz függvényében ábrázolva

A technológiai adatok (tH/L és jH/L) és az átlagos modellparaméterek (<dH/L>, <PH/L>)
alapján lehetĘvé vált egy újabb, névlegesen negyedhullámúra korrigált, 16 rétegĦ ([HL]8)
Bragg-tükör megtervezése (ld. 40. oldal, 2. táblázat, BR2). Az elkészült minta töretén felvett
SEM képen a különbözĘ porozitású rétegek a durva felület ellenére megkülönböztethetĘk
(18. ábra).
18. ábra
16 rétegĦ Bragg-tükör töretérĘl
készült SEM felvétel

A mintán elvégzett SE mérés kiértékelendĘ ellipszometrikus szögeit a 19/a. ábra
mutatja. Azonban az eddig használt kiértékelési módszer – miszerint minden Pi és di
modellparamétert egymástól függetlenül egy lépésben illesztünk – itt a megnövekedett
paraméterszám (>32) miatt nem vezet eredményre (4.2.3 alfejezet).
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b)

a)

19. ábra 16 rétegĦ Bragg szerkezet SE spektruma (a)
és az illesztéssel kapott optikai modell (b)

Az említett probléma elkerülésére a következĘ többlépéses módszert alkalmaztuk:
i)

ElsĘ körben csak a rövid hullámhossz-tartományban (O = 280-360 nm) illesztettünk
egy olyan optikai modellel, ahol csak a felsĘ három réteghez tartozó paramétereket
változtattuk. Az ez alatti rétegek paramétereit önkényesen választott értékekre
rögzítettük. Az eljárás fizikailag is megalapozott, hiszen ezeknél a hullámhosszaknál a
magas k érték miatt a beesĘ intenzitásnak kevesebb, mint 1 %-a (transzmisszió
számolással adódó eredmény) jut el a harmadik réteg aljáig -=75q-os beesési szög
mellett.

ii)

Ezután a felsĘ három rétegre kapott értéket rögzítettük, ill. a H és L rétegre jellemzĘ
mennyiségeket az egész modellre kiterjesztettük. Az illesztést az így kapott modellel
tovább folytattuk a teljes hullámhossztartományban oly módon, hogy az összetartozó
H és L rétegek paramétereit egymáshoz csatolva változtattuk.

iii)

Végül, a vastagságértékek rögzítése mellett, az egyes porozitás értékeket egymástól
függetlenül,

szĦk

tartományon

belül

illesztettük

szintén

a

teljes

hullámhossztartományban.
További javulás érhetĘ el, ha a felsĘ réteg érdességét egy nagyporozitású réteg
alkalmazásával vesszük figyelembe [34].
43

Az illesztés –a megnövekedett paraméterszám ellenére– igen jónak mondható
(19/a. ábra), viszont az ellipszometriai kiértékelésnél mindig fennáll a veszély, hogy egy
lokális minimumba futva „hamis” optikai modellt kapunk. Az optikai modell helyességét
ezért egy független módszerrel, a MSR-rel ellenĘriztük. A 20. ábra a reflexiós mérés
eredményét hasonlítja össze azzal a számolt görbével, melyet az SE kiértékelésével kapott
modell (19/b. ábra) eredményez. (Tehát nem a mért reflektancia közvetlen illesztésérĘl van
szó!)
20. ábra
16 rétegĦ Bragg szerkezet mért
és számolt reflexiós spektruma

reflexióképesség [%]

100
középen mért
szélen mért
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40
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0
400

500

600

700

800
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A mért és a számolt görbe illeszkedése elfogadható, így kijelenthetjük, hogy az
ellipszometriás mérés PS multirétegek jellemzésére még nagyszámú paraméter mellett is
sikeresen alkalmazható. A kis eltérés a csúcshelyekben származhat a minta laterális
inhomogenitásából vagy/és a PS öregedésébĘl*. Az MSR mérés az optikai modell
helyességének igazolása mellett a 16 rétegĦ szerkezet szĦrĘtulajdonságát is bizonyítja, hiszen
a spektrumon jól látható egy 'O = 107 nm félértékszélességĦ nagyreflexiójú tartomány.
Kérdés, hogy a váltakozó áramú anodizációs technika alkalmas-e ennél bonyolultabb és jobb
minĘségĦ szerkezetek megvalósítására, ill. hogy lehet-e használni az eddig alkalmazott
optikai méréstechnikákat tovább növelt rétegszámok mellett?

*

Abban az idĘben még nem vettem figyelembe, hogy a PS rétegek optikai tulajdonságai, csak egy bizonyos idĘ

(néhány nap) elteltével stabilizálódnak, így a frissen készített mintán végzett mérés eltérhet az oxidált rétegen
mérhetĘvel
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6.2.

Elektronmikroszkópos képanalízissel támogatott optikai modellezés
Az elĘzĘ alfejezetben bemutatott optimalizáció folytatásaként, ezúttal egy 27 rétegĦ,

L[HL]6HH[LH]6L szimmetrikus F-P mikroüreg-rezonátoros multiréteg megvalósítását és
vizsgálatát tĦztem ki célul. Az elkészült minta MSR spektrumából látható, hogy a
várakozásoknak megfelelĘen egy viszonylag keskeny ('OFWHM = 7 nm) rezonanciacsúcs
jelenik meg a nagyreflexiójú tartományban, Or= 633 nm-en (21. ábra, pontozott vonal). Bár a

Or kitĦntetett értékébĘl a lézertechnikában jártas olvasó tudatos tervezést gyaníthat, sajnos
azonban ez csak véletlen egybeesés a He-Ne lézer mĦködési hullámhosszával. A
mintakészítési paramétereket – a 16 rétegĦ mintára kapott eredményekre alapozva –

Or = 680 nm szerint kívántam beállítani (ld. 40. oldal, 2. táblázat, SEM-FP). Mivel a tervezett
optikai modell feltételezhetĘen messze állt a valóságtól, nem meglepĘ, hogy a névleges
paraméterekkel, mint kezdĘértékekkel indított eljárás a gradiens módszert alkalmazva sem
vezetett a mintán mért SE spektrum megfelelĘ illesztéséhez. Az elĘzĘ fejezetben bemutatott
többlépéses módszer szintén nem volt célravezetĘ, az illesztendĘ paraméterek magas száma
miatt. Továbbá nagy gondot jelent, hogy az egy beesési szög mellett elvégzett optikai
mérések leginkább az optikai vastagságra érzékenyek, az azonos réteghez tartozó vastagság
és törésmutató értékek erĘsen korrelálnak. Tovább növeli a szabad paraméterek számát, ha
figyelembe kívánjuk venni, hogy a rétegek közötti átmenetek közel sem ugrásszerĦek, hanem
mindig jelen van egy legalább 10 nm-es átmeneti réteg (2.4. fejezet).
1.0
mért
diszkrét modell
folytonos modell

reflektancia

0.8

0.6

21. ábra.
27 rétegĦ FP mért (pontozott),
valamint diszkrét (szaggatott
vonal), ill. folytonos (folytonos
vonal) modellel számolt reflexiós
görbéje
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Az általam javasolt technika, a SEM felvételek képi analízise, egyfelĘl egy független
méréstechnika a di és ni (és így Pi is) értékek különválasztására, másfelĘl a
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módszer, legalábbis elméletben, olyan optikai modellt is eredményezhet, mellyel a diffúz
határátmenetek is figyelembe vehetĘk. Az elért eredményeket [S2]-ben publikáltuk.
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b)
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22. ábra 27 rétegĦ PSM mintáról készített 50 000-szeres (a) ill. 100 000-szeres (b)
nagyítású keresztmetszeti SEM képek, valamint az ezekbĘl nyert világossági profilok (c és
d), melyek az optikai modellek alapjául szolgálnak

A módszer alapfeltevése szerint a PSM keresztmetszetrĘl készített jó minĘségĦ
szürkeárnyalatú bitmap kép az optikai modellezéshez tartalmaz annyi információt,
amennyivel az SE mérés kiértékelése már elvégezhetĘ, feltéve, hogy a metszet sík, nincsenek
benne kiemelkedĘ élek. A 22/a. ábrán feltüntetett kép 50 000 -szeres nagyítással készült, ahol
egy pixel 6u6 nm2-es területnek felel meg. A kép információtartalmát egy MuN-es 8 bites
mátrix (B) hordozza, ahol az egyes képpontok 0 (fekete) és 255 (fehér) közötti egész számot
vesznek fel. Ennek a mátrixnak az ismeretében lehetĘségünk van a szekunder elektron hozam
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vagy egyszerĦbben nevezve a „világossági” profil (b) felvételére, mely az N elemĦ
oszlopvektorok átlagolásával adódik:

b

1
1M B ,
N

(44.)

ahol 1M egy M elemĦ 1-eseket tartalmazó vízszintes vektor. A minta sikerességéhez
feltétlenül szükséges, hogy a kép oldalsó szélei a minta felületével párhuzamosak legyenek.
Az átlagolással kapott eredményt a 21/c ábrán a folytonos vonal mutatja. Mivel egy pixel
értéke leginkább az adott helyen mérhetĘ elektronsĦrĦségtĘl függ, b világossági profil,
feltételezhetĘleg, jól mutatja a Si koncentráció (vSi), illetve a porozitás (P = 1-vSi) mélységi
eloszlását a multirétegben. EttĘl függetlenül a porozitás abszolút értéke nem határozható
meg, így azt egy független mérési módszerrel (esetünkben SE) kell meghatározni.
A felvett profilból az optikai modell meghatározása több módon is lehetséges, melyek
közül jelen fejezetben kettĘt hasonlítok össze. Az elsĘ esetben, melyet nevezzünk diszkrét
modellnek, csak az egyes H/L határátmenetek mélységi koordinátáit határoztam meg,
feltételezve, hogy azok egybeesnek a világossági profil lokálisan maximális meredekségĦ
pontjaival. Ennek érdekében b’i=bi+1-bi mĦvelettel képeztem a b-hez tartozó N-1 elemĦ
differenciahányados vektort (b’), és vizsgáltam a lokális szélsĘérték-helyeket (22/c. ábra,
szaggatott vonal). A határátmenetek koordinátáit tartalmazó vektor felhasználásával
kiszámoltam egy átlagos <dH> = 79 nm, ill. <dL> = 93 nm értéket, valamint célszerĦnek tĦnt a
rezonátor vastagságát külön meghatározni (dR=144 nm), mivel az jelentĘsen eltért a 2dH
értéktĘl. Így az SE mérés diszkrét optikai modellel történĘ illesztésénél rögzíteni tudtam a
vastagságokat, és csak a porozitás értékek illesztésére volt szükség. Hogy a paraméterek
száma ne legyen túl nagy, de még elfogadható VSE-t kapjak, kompromisszumként
ötparaméteres illesztést végeztem, ahol az alsó és felsĘ Bragg-tükrökben különbözĘ, de
azokon belül azonos értékeket adtam meg (23/a. ábra).
A második módszer egy jóval realisztikusabb optikai modellt eredményez, melyet
nevezzünk folytonos modellnek. Itt a diszkrét H és L rétegekbĘl álló rétegszerkezet helyett
igen vékony alrétegek sokaságából felépülĘ, kvázifolytonosan változó porozitásprofilt
feltételezünk. A világossági profil felvétele hasonló módon zajlott, mint a diszkrét modell
esetén, azzal a különbséggel, hogy itt egy kétszer nagyobb nagyítású (100 000 u) képbĘl
indultunk ki (21/b. ábra), amely azonban csak a multiréteg felét mutatja, így a teljes b
világossági profil meghatározásához a profilt tükröztem a multiréteg középvonalára. Mivel a
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rétegszerkezet teljes vastagsága D|2,4 Pm, az alrétegeké a kép felbontása által meghatározott
2,9 nm-es érték, a folytonos optikai modell több mint 800 alrétegbĘl áll. Amennyiben lineáris
kapcsolatot tételezünk fel az egyes oszlopokhoz tartozó világossági értékek (bi) és az alréteg
Si koncentrációja (vSi=1-P) között, akkor a porozitásprofil a következĘ függvénnyel
határozható meg:
P i  d PX

 P !  Abi ,

(45.)

ahol két illesztendĘ paraméter van: <P> átlagos porozitás és az A porozitás-amplitúdó. A
folytonos modell nagy elĘnye lehet a diszkrét modellel szemben, hogy itt a határátmeneteken
jelentkezĘ durvaság természetes módon tükrözĘdik a porozitásprofil alakjában.
Az SE kiértékelésébĘl (23/c. és d. ábra) látszik, hogy a mérési adatok a képanalízis
módszerének köszönhetĘen jól illeszthetĘk. A modellek helyességét ezúttal is MSR-rel
ellenĘriztük (21. ábra, folytonos és szaggatott vonal). Viszont az is kiderült, hogy nincs
dszkrét
lényeges különbség a diszkrét ( V SE

0,13 ) és a folytonos ( V SEfolytonos

0,18 ) modell által

nyújtott eredmények jósága között.
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23. ábra A 27 rétegĦ mintán elvégzett SE mérés illesztése diszkrét (a), ill. folytonos (b)
modell alapján (c és d rendre)
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EttĘl függetlenül kijelenthetjük, hogy a SEM képanalízis módszere egy hasznos
kiegészítĘ technika az optikai modellezésben. A PS multiréteg ideális modellanyag a
különbözĘ diffúz átmenetekkel jellemzett optikai rétegszerkezetek vizsgálatában. Az is
kiderült, hogy a modell finomítása egy bizonyos határ felett nem eredményez további javulást
az optikai mérések kiértékelésében.

6.3.

Reflexiós spektrum kialakulásának in situ vizsgálata
Az elĘzĘ két alfejezetbĘl kiderült, hogy a PS multirétegeken felvett SE mérési görbék -

megfelelĘ kiértékelési eljárást alkalmazva akár 27 rétegĦ minta esetén is jól illeszthetĘk, és
három iterációs lépésen belül sikerült nagyreflexiójú tükröt, ill. FP mikroüreg-rezonátoros
szerkezetet elĘállítani. Viszont azt is meg kell jegyezni, hogy a PSM szĦrĘk optikai minĘsége
(maximális reflektancia, rezonanciacsúcs félértékszélessége stb.) jelentĘsen elmaradt az
általunk tervezettĘl, ezért a szakirodalomban is közzétett eredmények alapján az alábbi
mintakészítési módosításokat hajtottam végre:
i)

jL/jH arány növelése a nagyobb porozitás (és törésmutató) kontraszt elérése érdekében
(50 mAcm-2/5 mAcm-2 o 350 mAcm-2 /8 mAcm-2)

ii)

töményebb elektrolit alkalmazása, hogy simább határátmenetekhez jussunk [45]
(15,5o19,5 t%)

iii)

marásmegállítások közbeiktatása az anodizációs áramprofilba, mellyel a nem kívánt
porozitás-gradiens lecsökkenthetĘ [47] (trel = 5 s).
Az optikai méréstechnikák ismételt alkalmazásával, jó néhány próbálkozáson keresztül

sikerült beállítani a zárójelben feltĦntetett optimális mintakészítési paramétereket, azaz elérni
a maximális porozitáskontrasztot, amelynél még a PSM mechanikailag stabil. A túl nagy
PH/PL arány a megnövekedett mechanikai feszültség miatt a multiréteg leválását
eredményezheti.
További problémát jelentett az elĘzĘ fejezetekben a szĦrĘk tudatos hangolása, mivel az
adott hullámhosszra tervezett multiréteg kiértékelésével kapott eredmények nem voltak
extrapolálhatók egy más hullámhosszra tervezett optikai szĦrĘre, még azonos jH és jL értékek
mellett sem. Vagy másképpen fogalmazva: a marási idĘ nemcsak a vastagságot, hanem a
porozitást és a marási sebességet is befolyásolja. Mi lehet ennek az oka? A PSM képzĘdés
pontosabb megértése érdekében elsĘként végeztem szélessávú in situ reflexiós mérést és
szimulációt [S3]. A hagyományos optikai multirétegek képzĘdésének monitorozása régóta
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ismert és alkalmazott módszer, melynek segítségével az egyes rétegek vastagsága pontosan
beállítható [67]. A vékonyréteg leválasztás gyakorlatában leginkább a monokromatikus
monitorozás használatos, melynek során lézerrel világítják meg a vákuumkamrában képzĘdĘ
mintát, és a reflektált intenzitást detektálják az idĘ függvényében. A kapott jelalak elsĘ
szélsĘértéke jelzi az adott hullámhossznak megfelelĘ O/4-es optikai vastagság elérését,
melybĘl a törésmutató ismeretében a vastagság kiszámítható. A PSM képzĘdése során felvett
monitorozó jelalak kiértékelése több okból is bonyolultabb, mint a hagyományos
multirétegek esetén:
i)

az egyes H és L rétegek törésmutatója nem ismert, a vastagság függvényében
változhat

ii)

a PS rétegnek erĘs diszperziója és jelentĘs abszorpciója van a látható tartományban

iii)

az éppen létrejövĘ réteg képzĘdési sebessége és porozitása függhet a már meglévĘ
rétegszerkezet vastagságától, mivel az elektrokémiai marásban résztvevĘ ionok
diffúziós sebessége a tartályban és a mezopórusos szerkezet belsejében különbözĘ
[47]

iv)

a már elkészült réteg porozitása, így törésmutatója is változhat, elektrokémiai vagy
tisztán kémiai maródás révén.
Ahhoz,

hogy

a

felsorolt

hatásokat

szét

tudjuk

egymástól

választani,

elengedhetetlennek tĦnt egyhullámhosszas mérés helyett sokhullámhosszas, MSR vizsgálatot
végezni. A iii)-ban és iv)-ben leírt effektusok létezése és mértéke a mai napig vitatott téma,
ezek eldöntésére is választ vártunk az in situ kísérlet elvégzésétĘl.

24. ábra In situ spektroszkópiai reflektometriás méréssel kiegészített
elektrokémiai összeállítás
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A vizsgálat gyakorlati megvalósítását a 24. ábra szemlélteti. A méréshez ezúttal is az A
típusú száloptikás spektrométert használtam (4.2.1. fejezet), azzal a kiegészítéssel, hogy
ezúttal a reflexiós szondát polikarbonát kémcsĘ segítségével kellett megvédeni az optikai
szálakra is veszélyes elektrolittól. A szonda és a kémcsĘ fala közé, a reflexiós veszteség
csökkentése céljából, törésmutató-illesztĘ folyadékot (glicerin) jutattam. A szonda kb. 10 mm
távolságra volt a minta felületétĘl. Intenzitás referenciaként a marás elĘtti állapotot vettem,
melynek reflexiója a c-Si–etanol* optikai modellel könnyen számolható. A folyamatosan mért
spektrumot a vezérlĘ szoftver az elĘre megadott idĘpontokban rögzítette.
Bemutató mintának egy 24 rétegĦ, elektrolit-H[LH]5LL[HL]6-hordozó optikai
szerkezetĦ FP interferenciaszĦrĘt választottam. A marási körülményeket (áramerĘsségek,
marási idĘk) korábbi mérésekre támaszkodva úgy állítottam be, hogy a reflexiós tartomány
jellegzetes része elektrolitos közegben a mérési tartományba essen (40. oldal, 2. táblázat, ISFP). Ha az optikai képletét a [HL]5HLL[HL]6 alakba írjuk át, akkor látható, hogy a
multiréteget egy 12 rétegpárból álló kváziperiodikus szerkezetnek tekinthetjük, melyben a
periodicitást csak a 6., rezonátort is tartalmazó periódus bontja meg (HL helyett HLL). Az
áramgenerátort vezérlĘ szoftvert és a spektrális mintavételezést az egyszerĦség kedvéért oly
módon

szinkronizáltam,

hogy

minden

egyes

periódus

elkészülése

során

három

„pillanatképet” vettem fel: az elsĘt a lassabban épülĘ H réteg felénél t1 = tH/2, a másodikat a
H réteg t2= tH befejezĘdésének, a harmadikat pedig a teljes HL periódus elkészülésének
pillanatában (t3=tH+tL). Ez azt jelenti, hogy az összesen 36 felvételbĘl pl. a 28., a
[HL]5HLL[HL]3H/2-vel jelölt pillanatnyi állapotnak felel meg. Mivel a minimális spektrális
mintavételezési idĘ ('t=1 s) nagyobb, mint az L réteg marásához szükséges marási idĘ
(tL=0,8 s), ezért L réteg esetén nem volt lehetĘségem „részeredmény” rögzítésére.

*

A szimulációs modellben végig etanolt használtam a külsĘ és a PS-t megtöltĘ közeg anyagaként, mivel nem

találtam HF-os oldatokra vonatkozó törésmutató táblázatot az irodalomban. Ennek oka valószínĦleg a mérés
nehézségébĘl adódik, a folysav megtámadja az üvegbĘl és kvarcból készült küvettát.
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25. ábra Szélessávú monitorozással kapott mérési eredmény 3D-s
ábrázolása
A felvett in situ spektrum 3D-s ábrázolása a 25., „felülnézeti” képe a 26/bal oldali
ábrán látható, ahol a színnel skálázott reflektancia a O=400-1000 nm hullámhossztartományban változik az elkészült rétegpárok számának növekedésével. A diagramot
alaposan megvizsgálva a következĘ megállapításokat tehetjük:
i)

a maximális reflexió a marás elsĘ felében nĘ, majd a 6. periódustól egy lokális
minimum kezd kifejlĘdni a nagyreflexiójú tartomány közepén

ii)

a tiltott sáv ugrásszerĦen kiszélesedik a rezonátor elkészülte (6. periódus) után

iii)

a rezonanciacsúcs félértékszélessége 20 nm-rĘl 6 nm-re csökken az alsó Bragg-tükör
kialakulásának elĘrehaladtával

iv)

a mintázat csipkézett, azaz a reflexiós spektrum minden egyes perióduson belül
átmenetileg leromlik

v)

ahogy a 6. periódusig a reflexiós maximum, úgy a 7- 12. periódusig a rezonanciacsúcs
helye is egyenletesen tolódik ('Oc/r=-3,0 nm/periódus) a rövidebb hullámhosszak
irányába (kékeltolódás, ld. szaggatott vonal)

vi)

a 90 %-nál nagyobb reflektanciájú tartomány (bordó sáv) a 6. periódustól kezdve
fokozatosan szĦkül
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26. ábra A PSM képzĘdése közben felvett reflektancia térkép (bal oldali), melyen a
színnel skálázott reflektancia a 400-1000 nm-es hullámhossztartományban változik az
elkészült rétegpárok számának növekedésével. A másik két diagram szimuláció révén
született, ideális (középsĘ) ill. aszimmetrikus (jobb oldali) modellbĘl kiindulva.
A felsorolt jellegzetességeket legjobban a szimuláció által érthetjük meg. A cél
érdekében elĘször egy olyan ideális dinamikus modellt feltételeztem, melyben a
modellparaméterek az adott réteg elkészülte után sem idĘben, sem mélységben nem
változnak, így az egész folyamat 4 szabad paraméterrel (PH/L, dH/L) jellemezhetĘ, ha a
rezonátorra feltételezzük, hogy dR = 2dL ill. PR = PL. Kiindulási spektrumnak önkényesen a
18. pillanatképet választottam, és a megfelelĘ [HL]5HLL modellel illesztést végeztem (28/b
ábra). A kapott paraméterekkel (dH = 60 nm, dL = 124 nm, PH = 42 %, PL = 73 %) mind a 36
lépéshez kiszámoltam a megfelelĘ spektrumot, a teljes folyamat a 26. ábrán (szimuláció I.)
látható. A szimulációt a méréssel összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a fent említett
észrevételek közül i)-iv) –a várakozásnak megfelelĘen– itt is fennáll, viszont a kékeltolódás
(v.), ill. a tiltott sáv degradációjának (vi.) magyarázatához komplexebb modellre van szükség.
A második körben egy helyett három pillanatfelvételen (9., 18., ill. 27., ami a 3, 6 ill. 9
periódusú szerkezeteknek felel meg) végeztem illesztést (27. ábra a., b. és c., folytonos
vonal), melynek eredményeként két dologra derült fény. EgyfelĘl, hogy az átlagos porozitás
mind a H, mind az L rétegnél nĘ, másfelĘl, hogy a 9 periódusú szerkezet már nem illeszthetĘ
szimmetrikus modellel, tehát porozitás gradiens van jelen. Ennek megfelelĘen oly módon
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terjesztettem ki a második (nemideális) modellt, hogy állandó dH = 60 nm, ill. dL = 124 nm
vastagságok mellett egyrészt a porozitást lépésrĘl-lépésre
PH

PH t i

39,2 o 46,7%, PL

PL t i

69,0 o 77,4%

(46.)

növeltem, másrészt az alsó tükör porozitását egy állandó értékkel nagyobbnak vettem mint a
felsĘhöz tartozó értékeket:
PHalsó (t i )

PHfelsĘ (t i )  8,6 % ill. PLalsó (t i )

1.0

Reflektancia

0.5

a)

0.0
1.0
0.5

b)

0.0
1.0
c)

0.5
0.0
400

500

600

700

800

900

PLfelsĘ (t i )  5,1 % .

(47.)

27. ábra
Három jellegzetes reflektancia
spektrum, a 3. (a), 6. (b), ill. 9.
(c) periódus elkészültének
pillanatában felvéve
(szaggatott vonal), és azok
illesztése (folytonos vonal).
Bár a FP szerkezetre jellemzĘ
mikroüreg-rezonátor már a 6.
periódusban elkészült, a
létrejövĘ rezonanciacsúcs csak
késĘbb, az alsó tükör készítése
közben mutatkozik (c).

10

Hullámhossz [nm]

Az elĘállított nemideális modellel az egész folyamat, így a rezonanciacsúcs tolódása is
kiválóan leírható (26. ábra, szimuláció II.), kivéve a reflexiócsökkenést (vi. megállapítás),
mely minden bizonnyal a megnövekedett érdesség eredményeként jön létre (hasonló
felületdurvulás figyelhetĘ meg pl. a 14. ábrán). Kérdés, hogy mi okozza a porozitás idĘbeli és
mélységbeli változását? Ez a jelenség az alábbi hatásokkal magyarázható: a Si-váz kémiai
vagy foto-elektrokémiai [68] oldódásával, valamint a véges diffúzió okozta HF-koncentráció
gradienssel [47]. Amennyiben kémiai oldódás áll a jelenség hátterében, az megmagyarázza a
porozitás idĘbeli változását, viszont a mélységben éppen ugyanakkora mértékĦ fordított
porozitás-gradienst okozna: a felsĘ rétegek több idĘt töltenek az elektrolitban, így a Si-váz
oldódása miatt nagyobb a porozitásuk, mint az alsó rétegeknek. A kémia oldódás jelenlétét
tehát kizárhatjuk. S. Billat és társai más úton hasonló eredményekre jutottak [47]. Foto54

elektrokémiai oldódásnál a Si atomok kiszabadításához szükséges lyukakat fotonokkal
generáljuk. Ez a hatás in situ MSR mérésnél igen hangsúlyos lehet, mivel itt a minta végig
erĘs megvilágításnak van kitéve, így okozhatja a porozitás idĘbeli változását. A harmadik
hatás, mely szerint a pórusvégeknél lecsökken a HF koncentráció jól magyarázza a
mélységbeli porozitás-növekedést, (a lecsökkent [HF] hatására jPS is csökken, így nĘ a
porozitás [45]), viszont nem ad magyarázatot az idĘbeli változásra. A fent említett
gondolatmenet eredményeként megállapíthatjuk, hogy a porozitás idĘbeli növekedése
elsĘsorban a foto-elektrokémiai hatás miatt, míg a mélységbeli növekedés a HF koncentráció
gradiensével magyarázható.
A PSM képzĘdés MSR monitorozása tehát megoldható, és a szimulált adatok jó
egyezést mutattak a méréssel. A kapott eredmények azt is sugallják, hogy némileg gyorsabb
mintavételezéssel (vagy lassabb képzĘdéssel) akár a direkt visszaszabályozás is megoldható
lenne, ami nagy elĘny lehet a PS optikai szĦrĘk tudatos hangolásánál.

6.4.

Optimalizált PSM szerkezetek
Az elĘzĘ fejezetben bemutatott FP szerkezet (IS-FP) lényeges javulást mutatott a 6.2.

fejezetben

bemutatotthoz

(SEM-FP)

képest,

ami

egyértelmĦen

a

megnövekedett

porozitáskontrasztnak volt köszönhetĘ. Ezenfelül az is kiderült, hogy a jL/jH áramsĦrĦségarány további növelése adott HF koncentráció mellett, a fokozott mechanikai feszültség miatt
a multiréteg leválásához vezethet. FeltételezhetĘleg a marásmegállítási idĘközök is jó
hatással voltak a szerkezet mélységi homogenitására, bár az elĘzĘ fejezetben bemutatott
aszimmetrikus modellen alapuló szimulációk azt is kimutatták, hogy továbbra is jelen van a
porozitás-gradiens.

6.4.1.

Szimplarezonátoros Fabry-Perot interferenciaszĦrĘ
A mintakészítési paraméterek beállítása után a szĦrĘk további javítása az optikai

szerkezet (rétegpárok száma, rezonátor helye a szerkezetben) helyes megválasztásával érhetĘ
el, melyhez érdemes ismét segítségül hívni az in situ mérések eredményeit. Vizsgáljuk meg
az optikai minĘség jellemzésére szolgáló legfontosabb mennyiségek változását: a maximális
reflektanciát (Rmax), a rezonanciacsúcs félértékszélességét ('OFWHM), ill. a nagyreflexiójú
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tartomány szélességét ('OSB) *! A 28. ábra az említett mennyiségek mért (ż-szimbólum) és az
aszimmetrikus modellel számolt (Ÿ-szimbólum) értékek változását hasonlítják össze a
képzĘdés során.

R max

1.0

a)

0.5

'O SB [nm]

'O FW HM [nm]

0.0
40

b)

mérés
számolás
(aszimmetrikus modell)

20
0

28. ábra
A PSM szĦrĘ optikai
minĘségének jellemzésére
szolgáló mennyiségek
változása a szĦrĘ képzĘdése
során: maximális
reflektancia (a), a
rezonanciacsúcs
félértékszélessége (b), ill. a
nagyreflexiójú tartomány
szélessége (c)

c)

200
100
0
H L H L H L H L H L HLL H L H L H L H L H L H L
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

rétegpárok száma

Az összehasonlítás eredményeként az alábbi megállapításokat tehetjük:

i)

a maximális reflektancia kb. a 6. periódus elkészültével telítĘdik, mind a mérés, mind
pedig a szimuláció szerint (28/a. ábra)

ii)

a rezonanciacsúcs félértékszélessége a mérés szerint 6,9 nm-rĘl 6 nm-re csökken az
utolsó periódusban, a számolás ennél nagyobb javulást jósol: 6,9 nm-rĘl 4,1 nm-re
(28/b. ábra)

iii)

a nagyreflexiójú tartomány szélessége a 8. periódus után monoton csökken, a romlás
üteme gyorsabb a mérés szerint, mint a szimulált viselkedés alapján (28/c. ábra).
A mérés és számolás közötti különbségek az egyes rétegek közötti határátmenetek

fokozatos feldurvulásával magyarázhatók. Az elvégzett in situ vizsgálat és szimuláció alapján

*

A nagyreflexiójú tartományt önkényesen választott definíció alapján az R > 90 % egyenlĘtlenséggel jelöltem

ki.
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kijelenthetjük, hogy az általunk megcélzott hullámhossztartományban (O=600-800 nm) a
beállított

mintakészítési

peremfeltételek

mellett

az

IS-FP

mintánál

alkalmazott

H[LH]5LL[HL]6 képletĦ 24 rétegĦ FP szerkezet egy észszerĦ választásnak tĦnik. Nagyobb
rétegszám alkalmazásával ugyan a rezonanciacsúcs félértékszélessége némileg csökkenthetĘ
lenne, viszont a nagyreflexiójú tartomány romlásához jutnánk.
1.0
mérés
illesztett

reflektancia

0.8

7
6
5
4
3
2
1
0

0.6

0.4

ema si/38% üreg
ema si/66% üreg
ema si/38% üreg
ema si/66% üreg
ema si/67% üreg
ema si/38% üreg
ema si/66% üreg
si

73 nm
144 nm
73 nm
144 nm
142 nm
73 nm
144 nm
1 mm

0.2

0.0
500

600

700

800

900

1000

1100

hullámhossz [nm]

b)

a)

29. ábra 24 rétegĦ Fabry-Perot PS multiréteg mért (pontozott vonal) és illesztett modell
(b) alapján számolt (folytonos vonal) spektrumának összehasonlítása
Azonos optikai szerkezettel (H[LH]5LL[HL]6) némileg módosított marási, ill.
megnövelt marásmegállítási (trel = 5 s o 15 s) idĘkkel készült a célként kitĦzött optimalizált
szimplarezonátoros FP szĦrĘ (40. oldal 2. táblázat / SFP), melynek szárazon felvett
reflektancia görbéjét a 29/a. ábra mutatja. A mérési eredmények megtalálhatók [S4]
közleményben is. A spektrumból látható, hogy itt már egy valódi 'OSB = 254 nm széles

'OSBO = 0,29 sáv/sávközép arányú optikai tiltott sávról beszélhetünk, melyen belül
R > 97 %.

A

Or = 885 nm-en

lévĘ

rezonanciacsúcs

„mélysége”

Rmin = 38,2 %,

félértékszélessége ('OFWHM = 3,3 nm), ami F = 268-as finesznek felel meg. A nagy
oldalcsúcsok nagyobb törésmutató-kontrasztot és/vagy simább határátmeneteket sugallnak,
mint a 6.2. fejezetben bemutatott minta (SEM-FP) esetében (21. ábra). Ezt igazolják a minta
keresztmetszetén felvett SEM képek is (30. ábra).
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5

6

30. ábra Optimalizált FP interferenciaszĦrĘ teljes keresztmetszetérĘl felvett
SEM kép
A szerkezet optikai modellezésével az említett feltevések számszerĦleg is
bebizonyosodtak. A kiértékelésnek érdekes tapasztalata volt, hogyha a teljes vastagságot az
optikai- és elektronmikroszkópos mérésre hagyatkozva a D = 2,7r0,1 Pm tartományra
korlátozom, akkor a reflexiós görbe kiválóan illeszthetĘ a 29/b. ábrán látható, lényegében
csak négy szabad paramétert (PH, PL, dH, dL) tartalmazó egyszerĦ optikai modellel. Egyedül a
rezonátor alsó felének porozitását és vastagságát módosítottam a többi rétegparaméterhez
képest ('P= +1 %, 'd= -2 nm), hogy a csúcshelyek tökéletesen egyezzenek. Az illesztés
alapján a PH = 38 % és a PL = 66 % porozitású H és L rétegek közötti törésmutató különbség

Or = 885 nm-es hullámhosszon: 'n = nH-nL = 2,59-1,70 = 0,89. Az a tény, hogy az MSR
mérés eredménye már kevés számú paraméterrel kiválóan illeszthetĘ, arra utal, hogy a
nagyobb áramsĦrĦségek és/vagy a beiktatott marásmegállítások hatására az ideálishoz jobban
hasonlító (kisebb érdesség, az összetartozó rétegek azonos porozitásúak) multiréteg állítható
elĘ. Továbbá az is feltételezhetĘ, hogy a váltakozó áramú anodizációs módszerrel az
eddigieknél bonyolultabb rétegszerkezet is megvalósítható.

6.4.2.

Duplarezonátoros Fabry-Perot interferenciaszĦrĘ
A következĘ kísérletek duplarezonátoros (tükör-rezonátor-tükör-rezonátor-tükör) FP

szĦrĘk megvalósítására és optimalizálására irányultak. Az legkedvezĘbb rétegszerkezet
megállapításához ezúttal is in situ MSR mérésekbĘl indultam ki. A próbaszerkezet egy 30
rétegĦ

duplarezonátoros

(vagy

más

néven
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csatolt)

FP

szĦrĘ

volt,

mely

a

[HL]3HLL[HL]4HLL[HL]6 képlettel írható le. A képzĘdés közben felvett fejlĘdĘ reflektancia
spektrum a 31. ábrán (mérés) követhetĘ nyomon.

31. ábra
Dupla mikroüregrezonátoros FP
szerkezet

SzembetĦnĘ a rezonanciacsúcs kettéhasadása a 9. periódus, azaz a 2. rezonátor
kialakulása után, melynek oka a két rezonátor közötti optikai csatolódásban keresendĘ
(degenerált optikai módusok). Csakúgy, mint az elĘzĘ fejezetben, a rezonanciahullámhossz(ak) itt is egyenletesen tolódik(nak) kékirányba (31. ábra / mérés). A megfigyelt
eredményeket az egyszerĦség kedvéért ezúttal kizárólag ideális modellen alapuló számítással
vetettem össze (31. ábra / szimuláció). A mérési eredmény, ill. az összehasonlítás
legfontosabb tanulsága az optimalizáció szempontjából, hogy a nagyreflexiójú tartomány
rövidebb hullámhosszak felé esĘ része a képzĘdés vége fele erĘsen torzul, ill. a rövidebb
hullámhosszhoz tartozó rezonanciacsúcs mélysége lényegesen elmarad a számolttól. Ezek a
megfigyelések további bizonyítékul szolgálnak arra vonatkozólag, hogy a rétegszám növelése
egy határ felett – a már említett feldurvulásnak köszönhetĘen – a szĦrĘkarakterisztika
leromlását eredményezi ott is, ahol a szimuláció szerint még javulást kellene tapasztalnunk.
Az említett optimális határ az ábra alapján megint kb. a 12 periódus környékére tehetĘ.
Az optikai szimulációk alapján a H[LH]3LLHLHLHLHLL[HL]4 közel szimmetrikus 24
rétegĦ duplarezonátoros szerkezet egy ésszerĦ választásnak tĦnt. Az elkészült minta (40.
oldal, 2.táblázat, DFP) reflektancia görbéje szabályos, és két szinte azonos rezonanciacsúcsot
mutat Or1 = 756 nm és Or2 = 786 nm hullámhosszakon (32/a. ábra, pontozott és szaggatott
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vonal). A spektrum ebben az esetben is jól illeszthetĘ volt a 32/b. ábrán feltüntetett négy
szabad paraméteres optikai modellel (32/a. ábra, folytonos vonal).

1.0
mérés A
mérés B
illesztett

reflektancia

0.8

0.6

0.4
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7 ema si/72% üreg
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5 ema si/72% üreg
4 ema si/49% üreg
3 ema si/72% üreg
2 ema si/49% üreg
1 ema si/72% üreg
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1100
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a)

b)

32. ábra Dupla mikroüreg-rezonátoros FP szerkezet A, ill. B típusú spektrométerrel mért
(szaggatott, ill. pontozott vonal) és modell (b) alapján számolt (folytonos vonal)
reflektancia spektruma
EbbĘl a fejezetbĘl kiderült tehát, hogy a szélessávú monitorozás a PSM
interferenciaszĦrĘ optimalizálásának egy hatékony eszköze. Illik azonban azt is megjegyezni,
hogy az in situ mérés sem nyújt egyértelmĦ megoldást a legideálisabb száraz rétegszerkezetre
vonatkozólag, mivel a mérést nedves körülmények között, azaz lecsökkent nH/nL törésmutató
kontraszt és nagyobb rezonancia-hullámhossz mellett végezzük (ld. Bruggeman-egyenlet:
(3.)).
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7. Optikai érzékelés pórusos szilícium multirétegekkel
A PS alapú interferenciaszĦrĘk optikai jellemzĘi, úgymint: maximális reflexió,
rezonanciacsúcs

félértékszélessége,

a

rezonanciacsúcs

helyének

laterális

inhomogenitása különösen a látható hullámhossztartományban még az elĘzĘ fejezetben
bemutatott

optimalizációs

eljárást

követĘen

is

jelentĘsen

elmaradnak

a

fizikai

rétegleválasztással készített szokásos optikai multirétegek azonos paramétereitĘl. A jelenség
elsĘsorban a PS jelentĘs abszorpciójával, ill. az egyes rétegek érdességével magyarázható.
Léteznek azonban olyan alkalmazások is, ahol éppen a nagy fajlagos felületet és a pórusos
természetet használjuk ki. Amennyiben az átjárható PS vázba valamilyen úton folyadékot
juttatunk, akkor a reflexiós görbe jelentĘs elhangolódását tapasztaljuk. A jelenség könnyen
érthetĘ: a pórusokat feltöltĘ folyadék megváltoztatja a közeg effektív törésmutatóját (2.),
módosítva ezzel az egyes rétegek optikai vastagságát is, ami a reflexiós görbe vöröseltolódását eredményezi. A fent említett egyedi tulajdonságot különbözĘ alkalmazásokban
kamatoztathatjuk:

x

tiszta folyadékok törésmutatójának meghatározása (refraktométer)

x

oldott anyag koncentrációjának meghatározása a törésmutató megváltozásából

x

dinamikus folyamatok (pl. párolgás, diffúzió stb.) vizsgálata mezopórusos
szerkezetben

x

kémiai és biológiai anyagok specifikus detektálása felületérzékenyített mintán

x

nedvességmérĘ
Jelen fejezetben az elsĘ kettĘre láthatunk példát. A dinamikus folyamatok vizsgálatát

[S6]-ban mutattuk be részletesebben. KiemelendĘ, hogy ezzel az in situ technikával olyan
rendkívül komplex dinamikus folyamatok tanulmányozása is lehetĘvé válik, mint a kapilláris
kondenzáció vagy különbözĘ folyadékok párolgása nagy mélység-átmérĘ arányú (aspect ratio
> 400) pórusokból.
Intézetünk távlati célja a kémiai ill. biológiai érzékelés megvalósítása, ennek elérése
azonban további kutatásokat igényel, bĘven túlmutatva jelen dolgozatom keretein. A
nedvességmérĘ megvalósítása szintén lehetségesnek tĦnik, bár más mérésekkel kapott
eredményekbĘl feltételezhetĘ, hogy a kapilláris kondenzáció eredményeképpen erĘs
hiszterézisre lehet számítani [69].
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A vizsgálandó anyag kétféleképpen juthat a pórusos vázba: folyadékfázisból ill.
gĘzfázisból [70]. Mindkét esetben nagy szerepet játszik a pórusfal és a folyadék közötti
nedvesítési viszony. Míg pl. az etil-alkohol csepp pillanatok alatt szétterül a mintában, amit
színváltozás jelez, addig a vízcsepp órákon keresztül megmarad a frissen készített minta
felületén.

7.1.

Tiszta folyadékok törésmutatójának vizsgálata
A mérés célja a PS alapú refraktometriás érzékelés demonstrálása mellett a viselkedés

elméleti szimulációja, valamint a mérési összeállítás feloldóképességének megállapítása volt.
A kísérleteket Jeremy Ramsden professzor úr laboratóriumában, a Cranfieldi Egyetemen
végeztem. Az eredményeket [S5]-ben publikáltuk.
A FP érzékelĘ szerkezet tervezésénél két szempont vezérelt: minimalizálni a
rezonanciacsúcs félértékszélességét, ill. ügyelni arra, hogy a rezonanciacsúcs helye nedves
állapotban – az alacsony törésmutatójú aceton és a magas törésmutatójú benzil-alkohol
esetében egyaránt – a C-típusú, nagyfelbontású spektrométer (ld. 4.2.1 fejezet) mérési
tartományába essen. A 6.4.1 fejezetben ismertetett optimalizált szerkezetnél maradva egy 24
rétegĦ, hordozó–[LH]6LL[HL]5H–környezet optikai szerkezetĦ, egyrezonátoros FP szĦrĘt
valósítottam meg, korrigált marási idĘkkel. A mintakészítési körülmények, R-FP mintanévvel
jelölve a 2. táblázatban (40. oldal) olvashatók.

33. ábra
PSM alapú refraktometriai mérés
összeállítása. A vizsgálandó
folyadékokat egy 9 mm átmérĘjĦ és
1 mm magas henger alakú cellába
fecskendezzük, melyet alulról a
minta, felülrĘl a reflexiós szonda
határol (forrás: [71]).

Az elkészült szĦrĘ ezután egy kimondottan nedves reflexiómérésre kifejlesztett
elrendezésbe került (33. ábra). A vizsgálandó folyadékokat egy 9 mm átmérĘjĦ és 1 mm
magas henger alakú cellába juttatjuk, melyet alulról a minta, felülrĘl a reflexiós szonda
62

határol. Az érzékelési elv bemutatására a 3. táblázatban feltüntetett szerves oldószerekkel
végeztem kísérleteket.

3. táblázat A pórusokat kitöltĘ közegek törésmutatói a Na D-vonalának megfelelĘ
hullámhosszon, T=20 qC hĘmérsékleten
levegĘ aceton

etanol

1,0003 1,3589 1,3614

hexán izopropil- hexanol kloroalkohol
form

etilénglikol

glicerin

bétaionon

benzilalkohol

1,375

1,431

1,466

1,520

1,540

1,3772

1,414

1,4459

A 34/a. ábrán a szárazon rögzített reflektancia spektrumot (szaggatott vonal) hasonlítja
össze az etilén-glikolos közegben mérhetĘvel (körök). A rezonanciacsúcs eltolódása mellett
megfigyelhetĘ a tiltott sáv enyhe keskenyedése, mely a törésmutató-kontraszt (nH/nL)
csökkenésével

magyarázható.

Érdemes

megfigyelni,

hogy

a

rezonanciacsúcs

félértékszélessége nedves állapotban is csak 5 nm. A nedves állapotot elĘször kétkomponensĦ
effektív közegekbĘl (Si+etilén-glikol) felépített modellel (34/b. ábra) illesztettem, ahol a
multiréteg teljes vastagságát az optikai mikroszkópos méréssel kapott 2,1r0.2 Pm
tartományba korlátoztam. Az illesztéssel kapott eredmény (folytonos vonal) elfogadható
egybeesést mutat a méréssel, bár 600 nm alatt az oldalcsúcsok (side lobe) helyei némileg
eltérnek.

1.0

Reflektancia

0.8

száraz
EG mért
EG illesztett

7
6
5
4
3
2
1
0

0.6
0.4
0.2
0.0
400

500

600

700

800

ema si/55% EG
ema si/82.5% EG
ema si/55% EG
ema si/83.5% EG
ema si/83.5% EG
ema si/55% EG
ema si/82.5% EG
si

58 nm
110 nm
58 nm
104 nm
104 nm
58 nm
110 nm
1 mm

900

Hullámhossz [nm]

a)

b)

34. ábra PSM reflexiós spektruma (a) szárazon (szaggatott vonal) és etilén-glikolos közegben
(körök) mérve, valamint illesztett optikai modell (b) alapján számolva (folytonos vonal)
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5

6

Ezután a kísérletet elvégeztem a többi folyadékkal is, a különbözĘ törésmutató
értékekhez tartozó rezonanciacsúcs-helyeket (Or) a 35/a. ábra mutatja (x-szimbólum). A
vizsgálat elvégzése után hagytam a pórusos szerkezetet teljesen kiszáradni, majd a minta
azonos pontján ismét elvégeztem a méréssorozatot (R-szimbólum). A mérés egy sorozaton
belül tökéletesen reverzibilis volt, miközben minden folyadékot többször, különbözĘ
sorrendben jutattam a pórusos szerkezetbe. A rezonancia hullámhossz és a folyadék
törésmutatója közötti kapcsolat a várakozásoknak megfelelĘen monoton, viszont meglepĘen
lineáris. (A Bruggeman egyenlet alapján neff és nkk között nemlineáris kapcsolat áll fenn.)
A rezonancia csúcshely és a pórusokat kitöltĘ közeg törésmutatója (nkk) közötti
összefüggés megállapításához szimulációt végeztem. ElsĘ lépésben az etilén-glikolos minta
illesztésével kapott kétkomponensĦ modellt (34/b. ábra) használtam, azzal a változtatással,
hogy a kitöltĘ közeg törésmutatóját nl=1-1,6 között 0,1-es lépésközökkel változtattam. Az
egyes nkk-ra adott rezonancia-hullámhossz helyek ábrázolásával (35/b. ábra, u-szimbólum)
látható, hogy az összefüggés a vizsgált tartományban valóban jól leírható egy lineáris
összefüggéssel (R=0,9997).

Rezonancia hullámhossz [nm]

Rezonancia hullámhossz [nm]

690
680
670

1. sorozat

660

2. sorozat

650
640

1.35

1.40

1.45

1.50

1.55

Or=139.5n+466.4
R=0.9983

650

O r=265.4n+283.0
R=0.9997

600

550
1.0

Folyadékok törésmutatója

a)

700

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Folyadékok törésmutatója

b)

35. ábra A PSM rezonanciacsúcsának helye különbözĘ póruskitöltĘ közegekben (a),
ill. az 1. méréssorozat (teli korong) szélesebb tartományban ábrázolva, kiegészítve a
szárazon mérhetĘ értékkel (b). A mért eredmények szimulációja kétkomponensĦ (b,
szaggatott vonal), ill. háromkomponensĦ modellel (b, folytonos vonal).
A lineáris regresszióval kapott egyenes meredeksége (265,4 nm) azonban közel kétszer
nagyobb a mért értéknél (139,5 nm). Mi okozza a valós szerkezet kisebb érzékenységét a
kitöltĘ közeggel szemben? Snow és társai gĘzzel telített cellában vizsgálták a PSM
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viselkedését [70], és azt találták, hogy a kondenzáció során nem lesz teljes a kitöltés, azaz

Qkk<P. Hasonló effektus okozhat meredekség csökkenést a mi estünkben is: minél kisebb a
folyadékarány, annál kisebb törésmutató változás, tehát annál érzéketlenebb a szerkezet. A
nem tökéletes kitöltés két okból adódhat: zárt pórusok vagy nyílt pórusok részleges kitöltése.
Mindkét magyarázatot kizárhatjuk a következĘ érvelésekkel: i) a pórusos szerkezetnek
átjárhatónak kell lennie pl. az etanol számára, mert különben az elektrokémiai képzĘdés során
nem alakulhatott volna ki ii) ha átjárható a szerkezet, akkor viszont a kitöltés mértéke függ a
folyadék nedvesítési tulajdonságától, aminek viszont látszólag ellentmond a mért értékek
egyenestĘl való kis szórása (35/a. ábra). Szemben a mi eredményeinkkel Mulloni és társai
egy jóval nagyobb meredekségrĘl számolnak be [72]. ėk ezt a meredekséget jól tudták
modellezni egy kétkomponensĦ effektív közeg modellel, amennyiben a Si diszperziós
tulajdonságát is figyelembe vették. Ez a nagyobb meredekség fakadhat abból, hogy Ęk a
vizsgálatokat mikropórusos rétegeken végezték, ahol a jellemzĘ porozitás értékek lényegesen
nagyobbak (70-90 %).

36. ábra Az FP szerkezet felsĘ részérĘl száraz állapotban készült nagyfelbontású
SEM kép. A pórusok átjárhatósága a magas porozitású (L) rétegeknél
valószínĦsíthetĘ, az alacsony porozitású rétegeknél (H) nem dönthetĘ el.
Ezzel szemben én egy harmadik komponens feltételezését javasoltam, mely fizikailag
egy stabil, a vizsgált folyadékoknak ellenálló, felületi rétegként képzelhetĘ el. A felületi réteg
lecsökkenti a pórusok belsĘ átmérĘjét, lerontva ezáltal a szerkezet érzékenységét. ErrĘl a
rétegrĘl feltételezhetĘ, hogy viszonylag alacsony törésmutatóval rendelkezik, mivel a korábbi
becsült törésmutató-kontrasztnak és teljes vastagságnak egyidejĦleg teljesülnie kell. Az
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egyszerĦség kedvéért tételezzünk fel egy tömör, sztöchiometrikus SiO2 réteget a
pórusfalakon, mely vox térfogatarányban van jelen az egyes rétegekben. HáromkomponensĦ
effektív közeg törésmutatója a háromtagú Bruggeman kifejezéssel számolható (6.), ahol
vfr{vox. Kérdés, hogy milyen vox értékek mellett teljesül a mért meredekség? Az elvégzett
szimulációk bizonyítják, hogy vox valóban befolyásolja a meredekséget (37. ábra). A
szimuláció során azonos vox értéket feltételeztünk mind a H, mind az L réteg estén. Ha
egyenletes rétegvastagságot feltételezünk, akkor a vox térfogataránynak arányosnak kell
lennie a pórusos réteg fajlagos felületével. Mivel mezopórusos réteg esetén a fajlagos felület
kis és nagy porozitás mellett közel azonos [73], a voxH = voxL feltételezés elfogadhatónak
tĦnik. A kétkomponensĦ modellel kapott vastagság értékek rögzítése mellett vSi-t oly módon
változtattam, hogy Or = 665 nm mindvégig teljesüljön etilén-glikol esetében. Mivel a
meredekség vox függése is lineáris, a regressziós egyenletbĘl nagy pontossággal
meghatározhatjuk azt a értéket (vox = 0,349), mely a méréssel azonos meredekséget
eredményezi. Ha ezzel a modellel ismét elvégezzük a korábbi vizsgálatot, azaz különbözĘ
törésmutatójú értékekre nézzük meg Or válaszokat, akkor a mérésekkel egybevágó eredményt
kapjuk (35/b ábra, folytonos vonal), eltekintve a szárazon mért ponttól (n = 1 helyen), ahol a
szimuláció jelentĘsen rövidebb Or-t jósol. Ennek okára még késĘbb visszatérek.

Rezonanciacsúcs-eltolódás
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Érdemes megvizsgálni, hogy ehhez a vox = 0,349 térfogatarányhoz jellemzĘen milyen
rétegvastagság tartozik. Ennek érdekében gáz ad-/deszorpciós (BET ill. BJH) vizsgálatot
végeztettünk egy vastag mintán, melyet azonos körülmények között állítottunk elĘ, mint a
multiréteg H rétegeit, azzal a különbséggel, hogy a marási idĘ itt lényegesen hosszabb volt.
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Bár, mint arról már volt szó a vastag monoréteg eredményei nem vonatkoztathatók egy az
egyben a multiréteg megfelelĘ rétegeire, durva becslésnek mégis használhatjuk. A kapott
pórusméret-eloszlás a 15. ábrán (39. oldal) látható, az átlagos pórusméret 5,0 nm 38%
porozitás értékkel párosulva, a fajlagos felület pedig Asp=206,2 m2/cm3-nek adódott. EbbĘl,
amennyiben egyenletes oxid borítottságot feltételezünk, a rétegvastagság d=vox/Asp=1,65 nmnek adódik, azaz kb. 3 SiO2 rétegnek felel meg. A számolás továbbá azt is sugallja, hogy a
2d<3,3 nm átmérĘjĦ pórusok teljesen bezáródnak, bár ezen pórusok elhanyagolható számban
vannak jelen a H rétegben (15. ábra, 39. oldal) és feltételezhetĘleg, még kevesebb van
belĘlük az L rétegben.
Amint arról már volt szó, a laboratóriumi körülmények mellett szárazon mért minta
rezonancia-hullámhossza (612 nm) jelentĘsen eltér a háromkomponensĦ modellbĘl n=1
mellett számolt eredménytĘl (606 nm). Ez a jelenség arra enged következtetni, hogy az
eredetileg száraznak tekintett minta pórusaiba a vizsgált laboratóriumi körülmények között
(T=20 qC, rH=70 %, Anglia novemberben!) vízpára csapódik ki, mely a feltöltĘ közeg
törésmutatóját n=1-rĘl a szimulációval egyezĘ n=1,04-re módosítja. Ez a módosulás a
kétkomponensĦ Bruggemann egyenlettel (3.) számolva vvíz=0,04-es térfogataránynak felel
meg. A nedvesítés problémája, jól érthetĘ módon, nem jelentkezik a többi pontban, hiszen ott
a pórusos szerkezet teljesen kitöltĘdik az adott folyadékkal. A nedvesedési elméletet
támasztja alá az a megfigyelés is, miszerint Or értéke minden olyan esetben kb. 5 nm
csökkent, amíg a cellát vákuumszivattyúval szárítottam, majd a szivattyú lekapcsolásával Or
lassan visszaállt az eredeti értékre.

7.2.

Tesztoszteron oldat vizsgálata
A tiszta folyadékokkal elvégzett mérésekkel a modellezés és a feloldóképesség

megállapítása mellett pontos kalibrálást is végeztünk, ami alkalmassá teszi a szerkezetet
ismeretlen oldatok törésmutatójának meghatározására. A mérési elv demonstrálására
különbözĘ koncentrációban (3, 10, 25, 50, ill. 75 mM/l) készített tesztoszteronos aceton
oldatokat juttattam az elĘzĘ fejezetben ismertetett FP szerkezetbe. A többszöri méréssel
kapott átlagos rezonancia-hullámhosszakat a 38. ábra mutatja.
Az eredménybĘl látszik, hogy a szerkezet felbontóképessége 3 mM/l körül van.
További megfigyelés, hogy c=80 mM/l koncentráció értékig OR – tehát ezzel együtt nkk is (ld.
elĘzĘ fejezet) – lineárisan függ a tesztoszteron-koncentrációtól, majd e fölött jelentĘsen eltér
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ettĘl. Ráadásul ez a mérés csak nagy szórással volt elvégezhetĘ. Hasonló megfigyelés

Rezonancia-hullámhossz eltolódás [nm]

olvasható [71]-ben, T. Le Grand a jelenséget a tesztoszteron kicsapódásával magyarázta.
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8. Új típusú periodikus szerkezetek pórusos szilíciumból
Jelen fejezetben két általam kidolgozott új típusú módszert mutatok be, melyekben az
eredetileg felületi technikaként ismert 2D pórusos szilícium multiréteget optikai simaságú,
mikrogépészeti úton elĘállított meredek oldalfalú 3D csatornákban hoztam létre.

8.1.

PS alapú légmagos hullámvezetĘ
Célom az volt, hogy a PSM elĘállítási technikát felhasználva chipen kialakított

omnidirekcionális tükröket tartalmazó tisztán Si alapú légmagos hullámvezetĘ szerkezetet
(3.5) valósítsak meg. Az alapot Bruyant és társai által közzétett eredmények szolgáltatták,
akik elsĘként demonstrálták, hogy az omnidirekcionalitáshoz szükséges törésmutatókontraszt feltétel PSM-ek esetén is teljesíthetĘ a O = 1,2-1,4 Pm-es hullámhossztartományban
[74].

39. ábra
Végtelen rétegbĘl álló Bragg-tükör
számolt „optikai sávszerkezete”. A
szürke tartomány a megengedett, a
fehér terület a tiltott állapotok terét
jelöli a beesési szög és a
hullámhossz függvényében. Mivel
B ponthoz hosszabb hullámhossz
tartozik, mint A-hoz a szerkezet
omnidirekcionális tartománnyal
rendelkezik

Az elsĘ kérdés az volt, hogy az általam használt technológia alkalmas-e hasonló tükör
megvalósítására ennél rövidebb, O | 800 nm-as hullámhossz környékén? A kérdés eldöntésére
egy [HL]8 szerkezetĦ PSM Bragg-tükröt tételeztem fel, melyben az egyes rétegek pontosan
olyan körülmények között készülnek, mint a 6.4.1. fejezetben bemutatott legnagyobb
porozitáskontraszttal rendelkezĘ optimalizált FP szĦrĘ megfelelĘ rétegei. Ebben az esetben a
3.5. fejezetben bemutatott számolás a meglévĘ modellparamétereket (29/b. ábra, 57. oldal)
felhasználva elvégezhetĘ.
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A 39. ábra a O = 400-1100 nm-es hullámhossz- és a teljes -beesési szögtartományra
p- és s-polarizáció mellett elvégzett egyenlĘtlenségi vizsgálat (25.) eredményét mutatja, ahol
a szürkével jelölt tartomány a megengedett, a fehér a tiltott optikai állapotok terét jelöli. A
számolások során az abszorpciótól eltekintettem (k = 0), viszont a törésmutató diszperzióját a
PH = 38 % és a PL = 66 % porozitású H és L rétegek esetében egyaránt figyelembe vettem
(n = n(O)). Általános szabály, hogy az omnidirekcionális tartomány létezésének vizsgálatához
elegendĘ csak két pontot vizsgálni. Ha a hullámhosszban ábrázolt alsó sáv felsĘ pontja (A),
azaz a merĘleges beesés mellett tapasztalható nagyreflexiójú tartomány alsó széléhez
rövidebb hullámhossz tartozik, mint a felsĘ sáv aljához (B), ami minden esetben a
p-polarizáció oldalán - = 90q-nál van, akkor a multiréteg OA és O% között minden irányban és
tetszĘleges polarizáció mellett reflektál. Esetünkben az omnidirekcionális tartomány

'Oomni= 819-782 nm-nek adódott (fekete sáv)*. A kívánt omnidirekcionális tükör tehát a
meglévĘ technológiával elméletileg elĘállítható. A következĘ kérdés, hogyan valósítható meg
a kívánt légmagos hullámvezetĘ?

40. ábra
Légmagos hullámvezetĘ sematikus
keresztmetszeti képe.

Az általam javasolt szerkezet a 40. ábrán látható, melynek megvalósítását a következĘ
lépésekben hajtottam végre:

*

Talán nem felesleges hangsúlyozni, hogy a 39. ábrán feltüntetett omnidirekcionalitási sáv nem azonos a teljes

optikai tiltott sávval (total optical bandgap), mivel itt csak az alacsony törésmutatójú külsĘ környezetbĘl jövĘ
síkhullámokat vizsgáljuk. BelsĘ sugárzásra a reflexiós feltétel nem teljesül. Amennyiben pl. egy pontszerĦ
fényforrást képzelünk el az 1D periodikus szerkezet valamelyik pontjában, akkor minden hullámhossz esetén
biztosan lesznek olyan irányok, amerre a hullámterjedés megengedett.
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I.

15 Pm mély 45 Pm széles, négyszög keresztmetszetĦ árkok kialakítása a Si felületén a
Vázsonyi Éva kolléganĘm által kidolgozott kétkomponensĦ nedves marási technikával
[75]. Az elektronmikroszkópos vizsgálatok kimutatták, hogy az oldalfalak optikai
simaságúak (szemben az általánosan alkalmazott szárazmarásos technikával), ill. hogy
az árok keresztmetszete nem téglalap alakú, hanem egy lefelé szĦkülĘ trapéz, ahol az
alapon fekvĘ szögek 81q-osak.

II.

16 rétegĦ PSM omnidirekcionális Bragg-tükör kialakítása az árok oldalfalaira és aljára.
Gondot okozott azonban a tervezésnél, hogy nem volt lehetĘségem az ismert FP
szerkezet elĘállítási körülményeit megismételni, mivel a kívánt iL = 350 mA/cm2
áramsĦrĦség biztosításához szükséges feszültség a megnövekedett felületnek
köszönhetĘen (APS = 4o24 cm2) nagyobb az áramgenerátor felsĘ határánál (>12 V),
így a technológiai körülmények drasztikus változtatására volt szükség (részletek: 40.
oldal, 2. táblázat/ HWG).

III.

Az árok lezárása egy felsĘ mintázatlan Si szelettel, mely egy azonos körülmények
között kialakított PSM tükröt hordoz. A két chipet külsĘ ragasztással rögzítettük össze.

41. ábra PS alapú légmagos szerkezet alsó felérĘl készített
keresztmetszeti SEM kép
A II. lépés után létrejött szerkezetet SEM vizsgálatnak vetettük alá, melyhez a
szükséges keresztmetszeti felületet kisenergiás ionbemetszéssel készítettük (41. ábra). A
képen jól látható, hogy a minta tetején, az oldalfalakon és az árok alján egyaránt létrejött a
71

szerkezet, bár némileg eltérĘ vastagságokkal (2,3, 2,6, ill. 2,4 Pm rendre), ami a marási
sebesség orientációfüggésével ill. az elektromos tér inhomogenitásával magyarázható [76].
Bár optikai méréseket nem végeztem az árok alján és az oldalfalakon, a teljes vastagság
értékek szórásából (| 10 %) feltételezni lehet, még ha az egyes tükrök külön-külön
rendelkeznek is omnidirekcionális tartományokkal, az ideális esetben sem túl széles
intervallumok ('Oomni/O | 5 %) vélhetĘleg nincsenek fedésben.
Mivel egyenes légmagos szerkezet esetében a vezetésnek nem feltétele az
omnidirekcionalitás, a hullámvezetĘn elvégzett optikai-átvitel mérésnek van létjogosultsága.
Bár következetesen felépített méréssorozatot még nem végeztem a vezetési tulajdonságok
(hullámvezetési veszteség, módusspektrum) meghatározására, elĘzetes mérésként, SzipĘcs
Róbert jóvoltából lehetĘségem nyílt a hullámvezetĘ átviteli spektrumának kimérésére. A
méréshez rövid lézerimpulzusokkal elĘállított széles spektrumú ún. fehér fény kontinuumot
használtunk fel [77], melyet nagy numerikus apertúrájú (NA = 0,8) mikroszkóp objektív
alkalmazásával csatoltunk a hullámvezetĘ szerkezetbe. A normált átviteli karakterisztikát, ill.
a beesĘ fény normált spektrumát a 42. ábra mutatja.
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42. ábra PS alapú légmagos hullámvezetĘ normált átviteli karakterisztikája (folytonos
vonal), ill. a beesĘ fény normált spektruma (kis ábra a jobb felsĘ sarokban)
A spektrumból látható, hogy a várakozásoknak megfelelĘen, bár némileg kékeltolódva
valóban jelen van egy nagyátvitelĦ tartomány (O = 700-800 nm). Ugyanezt a mérést
megpróbáltuk elvégezni egy olyan csatornán is, mely az oldalfalain nem tartalmaz bevonatot,
viszont a hullámvezetĘ kimenĘ oldalán nem kaptunk detektálható jelet. A jelenség jól érthetĘ,
hiszen a Si viszonylag alacsony reflektanciája miatt (Rp<40 % és Rs<80 %, -<80q mellett)
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kisveszteségĦ vezetés csak egészen lapos szögben (kis NA esetén) érkezĘ fényhullám
esetében várható. Mivel a Si csatornán tapasztalt negatív eredmény adódhat egyéb
effektusokból is (csatorna falának érdessége, a fókuszpont helytelen beállítása stb.), a fenti
megállapítás minden kétséget kizáró bizonyítása további méréseket igényel.

8.2.

Laterálisan periodikus pórusos szilícium
Hasonlóképpen az elĘzĘ fejezetben bemutatottakkal, itt is egy mikroárkos geometriából

indulunk ki, azzal a különbéggel, hogy a pórusos réteg csak a két oldalfalon képzĘdik, az
árok alja sértetlen marad. Az elért eredményeket [S7]-ben publikáltuk. A javasolt technika
mĦködési elvét a 43. ábra mutatja.

43. ábra
Laterális multiréteg elĘállítására
alkalmas struktúra mĦködési elve.
A hátlap felĘl érkezĘ pozitív töltésĦ
lyukak az n-tartományt megkerülve
jutnak a mikroárok oldalfalához,
ahol létrejöhet a laterális irányú
pórusképzĘdés.

HF
n-típus

p-típus

A pozitívan elĘfeszített hordozó hátulja felĘl induló lyukak áramlása az n-tartományok
kikerülésével a szigetek közötti tartományokba kényszerül. Innen a töltéshordozók egy
fölülrĘl maszkolt, alulról n-tartománnyal közrefogott kis ellenállású p-típusú rétegben a
felülettel párhuzamosan áramlanak az árkok oldalfala felé, lehetĘvé téve ott a Si
elektrokémiai oldódását, ill. a laterális irányú pórusfejlĘdést. Csakúgy, mint a mintázatlan Si
kristály anodizálásánál, itt is lehetĘség van a porozitás modulálására az áram adott függvény
szerinti változtatásával.
Az a feltevés, hogy a lyukak kikerülik az n-típusú tartományt (áramfókuszálás) nem
triviális, hiszen anodizálásnál az alsó p-n átmenet nyitóirányban van elĘfeszítve. Mivel nem
túl magas anodizációs feszültség esetén elĘször az erĘsen adalékolt tartomány (esetünkben
p+) kezd el pórusosan maródni [45], és az árok alja sértetlen marad, továbbá a felsĘ n-p
átmenet (~0,8 mm mélységben) záróirányban van elĘfeszítve, a lyukak mégiscsak az n-típusú
tartomány kikerülésére kényszerülnek. Ezt az elméletet látszik alátámasztani a Silvaco®
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programcsomaggal elvégzett eszköz-szimuláció eredménye is, mely szerint az áramvonalak
zöme elkerüli az n zsebeket (45/c. ábra). Meg kell jegyezni azonban azt is, hogy a modellben
a matematikailag nehezen kezelhetĘ elektrolit-félvezetĘ helyett Al-Si szilárd kontaktust
tételeztem fel, így a szimuláció hitelessége megkérdĘjelezhetĘ. Az áramfókuszálás elmélet
helyessége legjobban az elkészült szerkezet vizsgálatával ellenĘrizhetĘ.

44. ábra
A laterális PS multiréteg
elĘállításának lépései:
n- zsebek létrehozása (a), p+-típusú
felsĘ réteg kialakítása 3-szoros B+
ionimplantációval és hĘkezeléssel
(b), 3D árokformálás kétkomponensĦ
nedvesmarási technikával (c),
multiréteg elĘállítása (d), maszkoló
réteg eltávolítása (e)
.

A bemutatott anodizációs technikához szükséges többszörösen adalékolt 3D struktúrát

p-típusú Si hordozón (U= 10-15 :cm), hagyományos félvezetĘ-technológiai módszerekkel
hoztuk létre a 44. ábrán bemutatott lépések szerint. A technológiai paraméterek
(ionimplantációs dózisok és energiák, hĘkezelési idĘ és hĘmérséklet stb.) optimálását
Silvaco® programcsomaggal végeztem. Ennek alapján a mintakészítés lépései:
I.

40 Pm-es periódusban 38 Pm széles és 400 Pm hosszú, n-típusú tartományok
kialakítása foszfor implantációval (E=40 keV; D=21013 cm-2), ill. 5 Pm mély termikus
behajtással (T=1150 qC, 1200 min)

II.

Egy névlegesen U = 0,01 :cm ellenállású, 0,8 Pm vastag homogén p+ réteg kialakítása
a szelet felületén háromlépéses bór implantációval* 25, 105 ill. 200 keV
gyorsítóenergiákkal, és a hozzájuk tartozó 91013, 1,11014 ill. 1,31014 cm-2
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dózisértékekkel. Ezt követte egy 30+120 perces hĘkezelés T = 600 és 900 qC-on, ami a
kristályrács relaxációját, az adalékatomok elektromos aktiválását, ill. az adalékprofil
enyhe kisimítását szolgálja.
Si3N4 maszkolóréteg leválasztása, ill. szelektív kioldása, lehetĘvé téve meredekfalú

III.

árkok kialakítását [75] az n zsebekben, kétkomponensĦ lúgos marás segítségével. Az
árkok szélessége 10 Pm, mélységük a p+ réteg vastagságát éppen meghaladják: d|1Pm.
IV.

Laterálisan periodikus porozitásprofil kialakítása a váltakozó áramú anodizációs
technikával a p+ felsĘ rétegben (40. oldal, 2. táblázat / L-PSM)
A maszkoló nitridréteg eltávolítása tömény HF savban (t|10 min)

V.

a)

b)

c)

d)

45. ábra A tervezett szerkezet technológiai (a és b) és eszközszintĦ (c és d) szimulációja

*

Többlépéses implantációra a lehetĘ legnagyobb mélységi homogenitás és az élesebb p-n átmenet elérése miatt

van szükség.
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A szimuláció szerint, amennyiben a technológiát helyesen végeztük, a kívánt helyeken
valóban létrejött a háromszintĦ p+–n–p adalékoltségi profil (45/a. ábra és a szaggatott
vonalnak megfelelĘ 1D adalékoltság-profil: 45/b. ábra). SĘt, az optimalizált háromlépéses
implantációnak köszönhetĘen, a felsĘ d | 0,7 Pm vastag p+-réteg vélhetĘleg megfelelĘ
mértékben homogén és U = 0,01 :cm ellenállású, azaz olyan értékĦ, melyre vonatkozólag
korábbi mérések eredményeire (40. oldal, 2. táblázat / BR1, BR2, SEM-FP) lehet
támaszkodni az elektrokémiai paraméterek megfelelĘ beállításakor.
A mintakészítési technológia közben szerzett tapasztalatokat a létrejött szerkezet SEM
vizsgálatával összevetve az alábbi megállapításokat tehetjük:
i)

A várt /=400 nm-es rácsperiódusú, laterális PS szerkezet jól megfigyelhetĘ a
keresztmetszeti (46. ábra), ill. felülnézeti (47. ábra) SEM képeken.

ii)

Az utolsó technológiai lépést, azaz a nitrid maszkolóréteg eltávolítását nem végeztem
el, mivel a Si szelet jó részén a nitridréteg levált a PS felületérĘl (46/a. ábra). Más
helyeken a PS laterális multiréteget a nitridréteggel együtt emelkedett el a felülettĘl.

iii)

A rétegek hullámosságát az a technológiai hiba okozta, hogy a mikroárkok oldalfai
(110)-s síkok mentén készültek (100) helyett, így a marás folyamán fellépĘ bármilyen
kis perturbáció a marási front lokális eltérülését okozza a nagyobb marási sebességet
jelentĘ irányokba.

a)

b)

46. ábra Laterális PS multiréteg felülnézeti képe a maszkolóréteg leválása után két különbözĘ
nagyításban
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47. ábra A maszkoló nitridréteg által „feltépett” laterális multiréteg keresztmetszeti
SEM képe. Jól megfigyelhetĘk a különbözĘ porozitású rétegek, melyek közötti
határátmenetek némileg hullámosak.
A kísérlet bebizonyította, hogy a fent említett mintakészítési eljárással laterálisan
periodikus szerkezet állítható elĘ, és elméletben nincs akadálya a periódushossz további
csökkentésének (akár /<100 nm). A szerkezet optikai alkalmazása (pl. amplitúdó-rács) is
elképzelhetĘ, amennyiben a helyes orientációkat figyelembe véve megfelelĘen párhuzamos
rétegeket hozunk létre. Erre láthatunk példát a 48. ábrán, melyen egy újabb sorozattal készült,
helyesen orientált, mikroárkokat tartalmazó laterális multiréteg felülnézeti optikai
mikroszkópos képe látható. A rétegek láthatóan igen párhuzamosak a szerkezet optikai
kiértékelésére a PhD munka keretében már nem volt módom.

48. ábra Helyesen orientált mikroárkokból elindított laterális multiréteg optikai
mikroszkóppal készített felülnézeti képe. SzembetĦnĘ, hogy eltĦnt a korábbi minták rétegeire
jellemzĘ hullámosság (ld. 46/a. ábra).
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9. Kitekintés
Az itt közölt munka nem egy lezárt kutatás kerek ismertetetése. Számos elvarratlan
szál, feltárásra váró részprobléma maradt a dolgozatban, aminek megoldására a PhD
kutatásaim keretében már nem volt mód. Úgy tekintek erre a munkára, mint a további feltáró
és alkalmazott kutatási projektek megalapozására. Így az alkalmazási lehetĘségek keresése
kapcsán a bemutatott témák mellett egyéb pórusos szilíciumhoz kapcsolódó kutatásokban is
részt vettem, melyek közül a legfontosabbak: vastag PS rétegek ellipszometriai vizsgálata
[S11], PS optikai rács elĘállítása lézeres holográfia útján nyert maszkolórács felhasználásával
[S12], mikro-rezgĘnyelv elĘállítása, ill. mérése [S13], makropórusos szilícium kutatása (Fürst
Sándor témavezetĘjeként) [78].
A dolgozatban bemutatott eredmények fényében az eredetileg kitĦzött távlati cél, azaz
biológiai anyagok detektálása a FP szerkezet rezonanciacsúcsának eltolódása révén az alábbi
feltételek teljesülése esetén képzelhetĘ el. ElĘször is, mivel a biológiai anyagok, pl. a fehérjék
általában vízben oldott formában vizsgálandók, hidrofillá kell tennünk a pórusos szilícium
belsĘ felületét. Bár jelen munkámban nem végeztem ilyen irányú kísérleteket, a szakirodalom
szerint ez igen könnyen, pl. enyhe felületi oxidációval elĘidézhetĘ (hĘkezelés, oxigénes
plazma, kémiai kezelés stb.). Ennek további elĘnye az, hogy a létrejövĘ szerkezet vélhetĘleg
igen stabil, idĘvel kevésbé változtatja optikai tulajdonságát. A következĘ, komplikáltabb
feladat a pórusos váz belsĘ felületének érzékenyítése a vizsgálandó anyagra specifikálva
(receptor). Erre vonatkozó módszer pl. a [30] közleményben olvasható. A mennyiségi
meghatározást az optikai jel változása alapján végeznénk el. Kritikus pont lehet az érzékelés
megvalósításánál, hogy a vizsgálandó makromolekulák hogyan jutnak be a pórusok mélyére.
Fehérjék esetében, – amennyiben maradunk a dolgozat tárgyát képezĘ mezopórusos
szerkezetnél – feltétlenül szükség van a harmad, ill. negyedrendĦ szerkezetĦ fehérjelánc
felhasítására. Még ha a molekula megfelelĘ mérete kisebb is, mint a pórusátmérĘ,
gondoskodnunk kell arról, hogy a vizsgálandó anyag lehetĘleg a pórusos szerkezet kiolvasás
szempontjából legérzékenyebb részébe – FP szĦrĘ esetén a rezonátorba – jusson. Erre a célra
jó megoldást olyan rétegszerkezet jelenthet, mely a dolgozatban szereplĘ mintáknál
lényegesen kevesebb rétegbĘl áll, sĘt elvileg nincs akadálya a monorétegen megvalósított
mérésnek sem, de számolnunk kell a jellegzetes csúcsok jelentĘs kiszélesedésével. Alternatív
megoldást jelenthet az érzékeny FP szĦrĘkkel szemben, a 8.2. fejezetben bemutatott laterális
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multiréteg, amennyiben sikerül megvalósítani a kívánt diffrakciós szerkezetet. Ebben az
esetben a vizsgálandó anyag – a felsĘ laterális PS réteget megtöltve – különbözĘ mértékben
változtatná meg a H, mint az L rétegek törésmutatóját. Ez a kontrasztváltozás érzékenyen
változtatja meg az adott rendbeli diffrakciós hatásfokot, ami pl. egy monitorozó lézernyaláb
segítségével lenne érzékelhetĘ. A FP alapú biológiai szenzor érzékenységére vonatkozólag
nehéz lenne becslést adni, mivel azt a 7.1 fejezetben bemutatott törésmutató-érzékenységen
('n | 0.001) túl számos paraméter befolyásolja (receptormolekulák borítottsága, receptorok
és a vizsgálandó molekulák kapcsolódásának valószínĦsége stb.). Az azonban kijelenthetĘ,
hogy amennyiben az adott alkalmazás költségesebb kiolvasási eljárást is megenged (pl.
laboratóriumi berendezés), célszerĦ az MSR mérés helyett a lényegesen érzékenyebb
ellipszometriai mérést alkalmazni. További problémát jelenthet az alkalmazásnál a
reverzibilitás kérdése. Amint azt a dolgozatban olvashattuk, viszonylag egyszerĦ szerves
oldószerek esetén, amennyiben a szerkezetet nem hagytuk kiszáradni, a mérés a folyadékok
sorrendjétĘl függetlenül reprodukálható eredményt ad. Oldatok esetében azonban
számolhatunk az oldott anyag kiválásával is a mezopórusos szerkezetben (7.2 fejezet),
lerontva ezáltal az eszközünk pontosságát. A reverzibilitási problémák elkerülése érdekében
sok területen megengedett, hogy a viszonylag alacsony elĘállítási költségĦ pórusos rétegeket
egyszer használatos jelátalakító eszközként alkalmazzuk.
Végül szeretnék megemlíteni néhány kiragadott kutatásra érdemes problémát,
fejlesztési lehetĘséget és esetleges alkalmazást.

x

JelentĘs elĘrelépést jelenthet az elĘállított PSM szĦrĘk minĘségében a hideg (akár

T<-20qC) elektrokémiai módszer bevezetése, mellyel simább határátmenetĦ multirétegek
valósíthatók meg [28]. Az említett irányban végzett elĘkísérletek biztató eredményeket
szolgáltattak, az elĘállított mintán végzett SE mérés egyszerĦ modellel kiválóan illeszthetĘ,
ami

szabályos

szerkezetet

és

sima

H/L

határátmeneteket

sejtet.

Figyelem,

a

„hideganódizációs” technológia megvalósítását kellĘ körültekintéssel kell végezni, mivel a
cella tömítĘgyĦrĦi alacsony hĘmérsékleten rideggé válhatnak, és a veszélyes HF sav
szivárgását eredményezhetik!

x

A szélessávú monitorozás akkor válhat igazán hasznossá, ha sikerül megvalósítani

elektrokémiai marás visszaszabályozását a monitorozó jelalak változásának függvényében.
Ily módon a képzĘdĘ PSM szĦrĘt reflektancia görbéjének jellegzetes részét a kívánt
hullámhosszra hangolhatjuk. A direkt visszaszabályozás megvalósítása az eddigieknél
gyorsabb mérést és in situ kiértékelést igényel. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az
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erĘs megvilágítás a fotoelektrokémiai oldódás révén befolyásolja a létrejövĘ szerkezet
porozitását (6.3. fejezet).

x

Amennyiben a PSM szĦrĘk jellegzetes csúcsait hosszabb hullámhosszakra hangoljuk

(pl. O=1,1-1,6 Pm tartományba), akkor a kisebb relatív érdesség és a lecsökkent abszorpció
miatt a dolgozatban bemutatottaknál jobb optikai minĘség érhetĘ el, akár transzmissziós
mĦködés mellett is, viszont ezzel együtt elveszítjük azt az elĘnyt is, melyet a viszonylag
olcsó, nagyfelbontású Si alapú CCD detektor jelent a gyors spektrális érzékelésben.

x

Érdekes eredmények várhatók a dolgozatban megemlített, de nem részletezett

dinamikus mérések kapcsán. Ebben a kísérletben egy duplarezonátoros FP szĦrĘvel
vizsgáltuk a pórusos szilícium lassú kipárolgását, és azt tapasztaltuk, hogy a spektrum in situ
mérésével nem csak az idĘbeli, hanem a mélységbeli változások is nyomon követhetĘk,
amennyiben a két rezonanciacsúcs relatív helyzetét is követjük [S6].

x

Az FP rezonancicsúcs elhangolódásos módszerével a vizsgálandó anyag valós

törésmutatójára tudunk következtetni. A gyakorlatban azonban általában az éles abszorpciós
csúcsok felismerésével a kitöltĘ közeg összetételére lehet következtetni. A FP PSM
szerkezettel az abszorpciómérés nemigen lehetséges, mivel a fény útja a szerkezetben igen
rövid (|1-10 Pm). Lényegesen hosszabb, akár 10 mm-es fényút valósítható meg integrált
eszközön a 8.1-ben bemutatott légmagos hullámvezetĘ szerkezettel.
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10. Új eredmények tézisszerĦ ismertetése
1.

Kidolgoztam a pórusos szilícium multirétegek optikai modellezésének módszerét,
melyben a szükséges paramétereket alacsonyabb rétegszámú, kevés független
paraméterrel jellemezhetĘ szerkezetek esetén (pl. N d 16 rétegĦ Bragg-tükör) a
spektroszkópai ellipszometriás vizsgálatok eredményeinek közvetlen illesztésével
határoztam meg [S1, S8]. Ennél többrétegĦ és/vagy bonyolultabb szerkezetek esetén (pl.
27

rétegĦ

Fabry-Perot

interferenciaszĦrĘ)

elektronmikroszkópos

képanalízissel

támogatott spektroszkópiai ellipszometriás illesztést használtam [S2]. Az optikai modell
helyességét minden esetben egy független mérési módszerrel, merĘleges spektroszkópiai
reflektometriával ellenĘriztem (6.1., 6.2. fejezet).
2.

ElsĘként végeztem in situ merĘleges spektroszkópiai reflektometriás mérést pórusos
szilícium multiréteg elektrokémiai elĘállítása során. A mérési eredményeket elĘször
ideális képzĘdést feltételezĘ optikai modellel, majd egy idĘben változó porozitás értékkel
jellemzett aszimmetrikus modellel illesztettem. Ez utóbbi, pontosított modellel igazoltam,
hogy a rezonanciacsúcs nem tervezett kékeltolódását fotoelektrokémiai oldódás ill. az
elektrolit koncentráció gradiense okozza [S3]. Az általam bevezetett in situ monitorozás
- megfelelĘ optikai modellel támogatva - lehetĘvé teszi az optikai elem hangolását a
technológiai paraméterek (marási idĘ és áramsĦrĦség) visszacsatolt vezérlésével (6.3.
fejezet).

3.

Elméleti és kísérleti szempontok figyelembevételével új optimalizálási eljárást dolgoztam
ki, és ennek felhasználásával O = 600-900 nm hullámhossztartományban mĦködĘ javított
optikai minĘségĦ Fabry-Perot interferenciaszĦrĘket állítottam elĘ. Az elméletileg
megkövetelt maximális porozitáskontraszt kísérletileg 'P = 28 %-nak adódott stabil
szobahĘmérsékleti körülmények között (hordozó fajlagos ellenállása: 0,005 :cm,
elektrolit

HF-koncentráció:

19,5 t%,

marási

áramsĦrĦség

függvény:

jH/jL = 8 mAcm-2/350 mAcm-2), ami 'nD = 1,02 törésmutató különbségnek felel meg. Az
optimális rétegszerkezet a 2. tézispontban ismertetett in situ mérések alapján a szimplaés a duplarezonátoros FP interferenciaszĦrĘ esetén egyaránt 24 rétegĦnek adódott,
H[LH]5LL[HL]6, ill. [HL]3HLL[HL]4HLL[HL]6 optikai szerkezettel párosulva. A
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megvalósított szimplarezonátoros szĦrĘ F = 268-as finesszel jellemezhetĘ, melyhez

OFWHM | 3 nm rezonanciacsúcs félértékszélesség tartozik [S4] (6.4 fejezet).
4.

Kísérletileg bizonyítottam, hogy a folyadékkal töltött szerkezet statikus válaszjele
(rezonanciacsúcs helye) és a meghatározandó mennyiség (folyadék törésmutatója) között
széles törésmutató tartományban (n=1,36-1,54) lineáris kapcsolat áll fenn. Amennyiben
a folyadék mennyisége pl. kapilláris kondenzáció vagy párolgás révén folyamatosan
változik a pórusos szerkezetben, a kinetika tanulmányozására a 2. tézispontban leírt in
situ méréstechnika alkalmazható [S6]. HáromkomponensĦ effektív közeg modell
alkalmazásával megmutattam, hogy a pórusos szilícium alapú refraktométer vártnál
kisebb felbontóképesség értéke ('n | 0,001) a pórusfalakat beborító határréteg – pl.
SiOx - jelenlétével magyarázható [S5] (7. fejezet).

5.

Új módszert dolgoztam ki szilícium hordozóban kialakított üreges és laterális struktúrák
létrehozására, melyekben az eredetileg felületi technikaként ismert 2D pórusos szilícium
multiréteget optikai simaságú, mikrogépészeti úton elĘállított meredek oldalfalú 3D
csatornákban hoztam létre. A javasolt technika alkalmazásával légmagos hullámvezetĘ
és nagysĦrĦségĦ optikai rács (> 2000 vonal/mm) [S7] megvalósítására tettem kísérletet
(8. fejezet).
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Felhasznált rövidítések és jelölések
BET
EL
EMA
FESEM
FIB
FP
HF
MFA
MSR
NA
PL
PS
PSM
PTFE
RASE
SE
SEM

Brunauer–Emett–Teller gáz deszorpciós technika
elektrolumineszcencia
effektív közeg közelítés (effective medium approximation)
téremissziós pásztázó elektronmikroszkópia (field emission SEM)
fókuszált ionnyaláb (focused ion beam)
Fabry-Perot interferenciaszĦrĘ
hidrogén-fluorid sav
MĦszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet
merĘleges spektroszkópiai reflektometria
numerikus apertúra
fotolumineszcencia
pórusos szilícium
pórusos szilícium multiréteg
politetrafluór-etilén, Teflon®
forgóanalizátoros spektroszkópiai ellipszometria (rotating analyzer SE)
spektroszkópiai ellipszometria (spectroscopic ellipsometry)
pásztázó elektronmikroszkópia (scanning electron microscopy)

b
B
dH/L
D
H
j
jH/L
jPS
k
L
M
nv
n
P
-

világossági profil: B oszlopvektorainak átlagolásával adódó vektor
elektronmikroszkópos bitmap kép mátrixa
H/L réteg vastagsága
a multiréteg teljes vastagsága
magas törésmutatójú, névlegesen negyedhullámú réteg
marási áramsĦrĦség
H/L réteg elĘállításakor alkalmazott marási áramsĦrĦség
kritikus áramsĦrĦség, mely fölött a pórusképzĘdést elektropolírozás váltja fel
törésmutató képzetes része, mely az anyag abszorpcióját jellemzi
alacsony törésmutatójú, névlegesen negyedhullámú réteg
karakterisztikus mátrix: az optikai multirétegek analitikus számítását szolgálja
effektív közeg/Si/kitöltĘ közeg komplex törésmutatója: Ė=n-ik
vegyértékszám: egy Si atom elektrokémiai kioldásához szükséges lyukak száma
törésmutató valós része, mely a fény hullámhosszát jellemzi az adott közegben
porozitás: az üregek relatív térfogataránya
finesz: az interferenciaszĦrĘ minĘségére utaló mennyiség, félhullámú rezonátornál: - =Or'OFWHM

rp/s
R
tH/L
vSi/kk/fr
'
'OSB
'OFWHM
O
O0/c
Or
\

p/s síkra vonatkoztatott amplitúdó reflexió: a visszavert és a beesĘ E-tér amplitúdó hányadosa
p/s síkra vonatkoztatott reflektancia: a visszavert és a beesĘ fényintenzitás hányadosa
H/L réteg elĘállításához szükséges marási idĘ
Si/kitöltĘ közeg/felületi réteg térfogataránya az effektív közegben
fázisinformációt hordozó ellipszometriai mennyiség: '=ang(rp/rs)
optikai tiltott sáv szélessége
rezonanciacsúcs félértékszélessége
hullámhossz
ideális/nemideális Bragg tükör opikai tiltott sávjának közepéhez tartozó hullámhossz
FP interferenciaszĦrĘ rezonancia-hullámhossza
amplitúdóinformációt hordozó ellipszometriai mennyiség: \=arctan~rp/rs~

-

asíkhullám beesési szöge

Ėeff/Si/kk
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Köszö netnyilvánítás
Doktori munkámat az MTA-MFA Mikrotechnológia osztályán végeztem, ami egy
kiváló helyszínnek bizonyult a kijelölt kutatás elvégzésére. A dolgozatban szereplĘ
eredmények

megszületését

az

intézet

mellett

több

program

is

támogatta:

az

“Elektrolumineszcens pórusos szilícium szerkezetek” (T033094), ill. az „Elektromágneses
hullámok mesterséges periodikus szerkezetekben” (T046696) címĦ OTKA pályázatok,
valamint a Cranfieldi egyetemmel közösen nyert “Fabry-Perot multilayers for chemical
sensing” címĦ pályázat (Royal Society of London).
Az anyagi háttérnél talán még fontosabb az a segítség, melyet a közvetlen és távolabbi
kollégáim nyújtottak. MindenekelĘtt szeretnék köszönetet mondani témavezetĘmnek,
Bársony Istvánnak, aki végig bíztatott, és minden elérhetĘ és szinte elérhetetlen támogatást
megadott nekem. Bár az igazgatóhelyettesi, majd intézetigazgatói teendĘi végig hatalmas
terhet róttak és rónak most is rá, bármikor fordulhattam hozzá szakmai és egyéb tanácsokért,
és rengeteget köszönhetek neki a publikációk elkészítésében is. A kutatói munka irányába
mutatott állandó pozitív hozzáállása és lelkesedése olyan példát mutatott számomra, melyet a
késĘbbiekben is minden bizonnyal hasznosítani tudok.
Köszönettel tartozom DücsĘ Csabának, akihez szintén bármikor fordulhattam
segítségért, és aki a mindennapi munkámhoz szükséges feltételeket a nehéz anyagi
körülmények ellenére is megteremtette. Leginkább neki köszönhetĘ az osztályunkra jellemzĘ
hatékony csapatmunka, ill. nyugodt munkalégkör.
Hálás köszönet Vázsonyi Évának, aki megalapozta a munkám kísérleti hátterét, és aki a
hatalmas szakmai tudását mindig megosztotta velem. Köszönet illeti Mohácsy Tibort is,
akihez még a legnehezebb elméleti problémákkal is bármikor fordulhattam. Továbbá
szeretném megköszönni az egész Mikrotechnológia Osztálynak a minták elkészítésében és a
szakmai kérdésekben nyújtott segítséget. Külön kiemelném Payer Margit nevét, aki a
legtöbbet segített a kísérletek elvégzésében és aki végig hasznos gyakorlati tanácsokkal látott
el.
Szeretnék köszönetet mondani Fried Miklósnak, akitĘl az ellipszometria és az optikai
modellezés fortélyait leshettem el, valamint az ellipszometriai csapat többi tagjának is (Polgár
Olivér, Lohner Tivadar és Petrik Péter) az SE mérésekben és kiértékelésekben nyújtott
segítségükért.
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Köszönettel tartozom Tóth Attilának a nélkülözhetetlen elektronmikroszkópos
vizsgálatokért, melyekben gyakran Horváth EnikĘ is segédkezett. A minták ionsugaras
bemetszését Barna Árpád végezte, amiért nagyon hálás vagyok. Az optikai mérésekben
számos kollégám volt segítségemre, ezért szeretném megköszönni Serényi Miklós, Balázs
János, Püspöki Sándor, Réti István, Makai János, Hámori András ill. Ferencz Kárpát
munkáját. Az FDTD numerikus technika kidolgozása Szabó Zsolt és Kádár György érdeme.
Hálás vagyok SzipĘcs Róbertnek, hogy rendelkezésemre bocsátotta a hullámvezetĘ
minĘsítésére alkalmas méréstechnikát, és Fekete Júliának, hogy a mérés megvalósításában
támogatást nyújtott.
Ezenkívül szeretném megköszönni diplomamunkásomnak, Fürst Sándornak a
makropórusos szilícium kutatásában nyújtott színvonalas munkáját.
Köszönettel tartozom J.J. Ramsdennek professzor úrnak is, aki lehetĘvé tette számomra
a cranfieldi utat, nagy lökést adva ezáltal a doktori munkámnak, és T. Le Grand-nak is, aki
diplomamunkájával megalapozta az ottani kísérleti feltételeket.
Hálás vagyok barátomnak, Nagy Norbertnek, akivel mindig megvitattuk a felmerült
szakmai kérdéseket.
A dolgozat elkészítésében, alapos szakmai és nyelvi ellenĘrzésében Tóth Attila, DücsĘ
Csaba és bátyám, Volk Balázs voltak segítségemre.
Szeretném megköszönni Tsuneo Morita úrnak ill. a Tateyama Kagaku Ind. Corp. Ltd.
japán vállalatnak, hogy a munkámat anyagilag is támogatták.
Végül, de nem utolsó sorban szeretném kifejezni hálámat szüleimnek, hogy a
tanulmányaimat hosszú éveken keresztül támogatták, és feleségemnek Editnek, hogy a
doktori munkával járó megpróbáltatásokat kellĘ megértéssel kezelte, és akinek a kedves
biztatása nélkül minden bizonnyal ez a munka sem készült volna el.
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